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Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi
dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
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notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny byd poprzedzone
właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.
Treśd niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem
faktycznym lub przepisami prawa.
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Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym

Autoryzowany Doradca
Tabela 1 Dane Autoryzowanego Doradcy
Firma:

CEE Capital Sp. z o.o.

Siedziba:

Wrocław

Adres:

ul. Kiełbaśnicza 28, 50-109 Wrocław

Telefon:

(+48) 71 79 11 555

Faks:

(+48) 71 79 11 556

Adres poczty elektronicznej:

info@ceecapital.pl

Adres strony internetowej:

www.ceecapital.pl

Osoby fizyczne działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy:
Adrian Dzielnicki – Prezes Zarządu,
Wojciech Gudaszewski – Wiceprezes Zarządu.
Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy:
Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
Według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi nam przez
Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem
faktycznym.
W Dokumencie Informacyjnym nie pominięto żadnych faktów, które mogłyby wpływad na jego
znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także opisuje on rzetelnie
czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami.

________________
Prezes Zarządu

Dokument Informacyjny

__________________
Wiceprezes Zarządu

2|Strona

Emitent
Tabela 2 Dane Emitenta

Firma:

LUG S.A.

Siedziba:

Zielona Góra

Adres siedziby:

ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra

Telefon:

(+48) 68 45 33 200

Faks:

(+48) 68 45 33 201

Adres poczty elektronicznej:

lug@lug.com.pl

Adres strony internetowej:

www.lug.com.pl

Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta:
Ryszard Wtorkowski – Przes Zarządu

Emitent ponosi odpowiedzialnośd za wszystkie informacje zamieszczone w treści Dokumentu
Informacyjnego.

Oświadczenie Emitenta:
Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnid taki
stan, informacje zawarte Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem
faktycznym i że w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływad na ich
znaczenie.

________________
Prezes Zarządu
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1

Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z numerami
telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej,
identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej
identyfikacji podatkowej

Tabela 3 Podstawowe dane o Emitencie
Firma:
Forma prawna:
Kraj siedziby:
Siedziba:
Adres siedziby:

LUG S.A.
Spółka akcyjna
Polska
Zielona Góra
ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra

Telefon:

(+48) 68 45 33 200

Faks:

(+48) 68 45 33 201

Adres poczty elektronicznej:

lug@lug.com.pl

Adres strony internetowej:

www.lug.com.pl

NIP:

929-16-72-920

REGON:
KRS:
Źródło: LUG S.A.
2

2.1

080201644
0000287791

Informacje o instrumentach finansowych wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu
Liczba, rodzaj, jednostkowa wartośd nominalną i oznaczenie emisji instrumentów finansowych,
które mają byd przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie

Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadzane są:
 35.992.850 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: zero złotych
jeden grosz) każda;
Łączna wartośd nominalna wprowadzanych akcji serii C wynosi 359.928,50 zł (słownie: trzysta pięddziesiąt
dziewięd tysięcy dziewiędset dwadzieścia osiem złotych i pięddziesiąt groszy). Akcje te stanowią 20%
udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 20% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Z instrumentami wskazanymi powyżej nie wiążą się żadne ograniczenia co do przenoszenia
z nich praw, a także nie występują żadne uprzywilejowania.
Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A. z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze
publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem
prawa poboru, zmiany Statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu
zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
w ww. uchwale ustaliło cenę emisyjną akcji serii C w wysokości 0,15 zł (piętnaście groszy) za 1 akcję.
W związku z wykonaniem powyższej uchwały wyemitowano i objęto 35.992.850 (trzydzieści pięd
milionów dziewiędset dziewięddziesiąty dwa tysiące osiemset pięddziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela
serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda. Zapisy na akcje trwały od 4 maja do 14
maja 2010 roku. Akcje zostały objęte przez 393 inwestorów. Akcje serii C zostały pokryte w całości
wkładem pieniężnym wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Koszty
przeprowadzenia emisji akcji serii C wyniosły około 203 127,00 zł. Koszty te dotyczyły obsługi prawnej,
przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz sporządzenia dokumentu informacyjnego.
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W celu przeprowadzenia oferty publicznej nie sporządzono prospektu emisyjnego ani memorandum
informacyjnego ze względu na zwolnienie z obowiązku jego sporządzenia uwzględnione w art. 41 pkt 1)
litera c) w związku z art. 7 ust. 3 pkt. 6 i w związku art. 7 ust. 3b Ustawy o Ofercie Publicznej. Zgodnie z
przywołanymi przepisami spółka dokonująca oferty publicznej z prawem poboru, gdy wartośd
emitowanych przez nią papierów wartościowych nie przekracza wartości 2 500 000 €, ani wartośd danej
emisji łącznie z wartością papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej w okresie
poprzednich 12 miesięcy nie przekroczyła 2 500 000 €, zwolniona jest z obowiązku sporządzania zarówno
prospektu emisyjnego jak i memorandum informacyjnego.

2.2

Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, na
mocy art. 430-432 KSH jest Walne Zgromadzenie Emitenta.
Podstawą prawną emisji akcji serii C oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do alternatywnego
systemu obrotu była uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23.03.2010 r.
UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 23.03.2010 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na
okaziciela serii C w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany Statutu,
wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym
Systemie Obrotu „NewConnect”
Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 punkt 2, art. 432 § 1, art. 310 § 2
Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Podwyższenie kapitału zakładowego
1. Podwyższa sie kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 359.928,50 zł (trzysta pięddziesiąt
dziewięd tysięcy dziewiędset dwadzieścia osiem złotych i pięddziesiąt groszy) tj. do kwoty nie wyższej niż
1.799.642,50 zł (jeden milion siedemset dziewięddziesiąt dziewięd tysięcy sześdset czterdzieści dwa złote
i pięddziesiąt groszy) w drodze publicznej emisji, z zachowaniem prawa poboru, nie więcej niż 35.992.850
(trzydzieści pięd milionów dziewiędset dziewięddziesiąt dwa tysiące osiemset pięddziesiąt) akcji zwykłych
na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) każda, o numerach od
numeru C 1 (jeden) do numeru nie większego niż C 35.992.850 (trzydzieści pięd milionów dziewiędset
dziewięddziesiąt dwa tysiące osiemset pięddziesiąt).
2. Akcje serii C zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem
podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Cena emisyjna nowych akcji serii C wynosi 0,15 zł (piętnaście groszy) za akcję.
4. Akcje serii C będą uczestniczyd w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony
do podziału za rok obrotowy 2009, tj. od dnia 01 stycznia 2009 roku.
5. Upoważnia się Zarząd do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C oraz
warunków składania zapisów na akcje serii C, zasad przydziału akcji serii C oraz do podejmowania
wszelkich innych działao i ustaleo związanych z subskrypcją akcji serii C, niezbędnych dla wykonania
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niniejszej uchwały, w szczególności dokonania ogłoszenia zgodnie z przepisem art. 434 Kodeksu spółek
handlowych.
6. Dzieo, według którego określa sie akcjonariuszy, którym służy prawo poboru (dzieo prawa poboru)
ustala sie na 23 kwietnia 2010 roku.
7. Akcje zostaną zaoferowane akcjonariuszom, którym służy prawo poboru, w drodze ogłoszenia.
8. Akcje serii C zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby
posiadanych przez nich akcji Spółki, w taki sposób, że na każde posiadane na koniec dnia ustalenia prawa
poboru 4 (cztery) akcje Spółki przypadad będzie do objęcia 1 (jedna) nowa akcja serii C.
9. Akcje nowej emisji serii C nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz
z późniejszymi zmianami).
10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały,
w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt 1
Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do złożenia przed zgłoszeniem
podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku
z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.
11. Prawa poboru nowych akcji serii C nie będą wprowadzane do obrotu w Alternatywnym Systemie
Obrotu organizowanym przez Spółkę: Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie S.A.(rynek
NewConnect).
§ 2.
Zmiana Statutu
1. Zmienia się treśd § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 1.799.642,50 zł (jeden milion siedemset
dziewięddziesiąt dziewięd tysięcy sześdset czterdzieści dwa złote i pięddziesiąt groszy) i dzieli się na nie
więcej niż 179.964.250 (sto siedemdziesiąt dziewięd milionów dziewiędset sześddziesiąt cztery tysiące
dwieście pięddziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:
a) 108.000.000 (sto osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł
(jeden grosz) każda, o numerach od numer A 1 do numer A 108.000.000,
b) 35.971.400 (trzydzieści pięd milionów dziewiędset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych
na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o numerach od numer B 1 do numer
B 35.971.400 oraz
c) nie więcej niż 35.992.850 (trzydzieści pięd milionów dziewiędset dziewięddziesiąt dwa tysiące osiemset
pięddziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda
o numerach od numeru C 1 (jeden) do numeru nie większego niż C 35.992.850 (trzydzieści pięd milionów
dziewiędset dziewięddziesiąt dwa tysiące osiemset pięddziesiąt).”

§ 3.
Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
(rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. akcji serii C oraz dematerializację akcji serii C.
1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U
nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
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o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek
NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z siedzibą w Warszawie (GPW),
b) złożenie akcji Spółki serii C do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną,
c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji
Spółki serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. numer
183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie,
b) złożenia akcji Spółki serii C oraz PDA serii C do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną,
c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji
Spółki serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych
(KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii C.

§ 4.
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Akcje zwykłe na okaziciela serii C w liczbie 35.992.850, wyemitowane na podstawie powyższej uchwały,
zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego w dniu 28.06.2010 r.

2.3

Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem
instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym, w tym wskazanie płatnika
podatku

W Dokumencie Informacyjnym zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów
związanych z posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych odpowiedzi
powinni skorzystad z porad świadczonych przez doradców podatkowych.

2.3.1

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych


Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się
według następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych:
podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy,
przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach
określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych),
podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych),
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płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku
z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu
skarbowego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, sformułowanym w piśmie z dnia
5 lutego 2002 r. skierowanym do KDPW, płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące
rachunek papierów wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda.


Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie papierów
wartościowych
Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz
z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowośd prawną (...) podatek dochodowy wynosi
19% uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem
od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów
finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie
łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest:
różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów
wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub
ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,
różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów
wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt. 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a,
różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych
instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a,
różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach
mających osobowośd prawną a kosztami uzyskania przychodów, kreślonymi na podstawie art. 22
ust. 1f pkt. 1 lub art. 23 ust. 1 pkt. 38,
różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowośd
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana częśd a kosztami uzyskania przychodów określonymi na
podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym.
Po zakooczeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa
w art. 45 ust. 1a pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazad dochody uzyskane
w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia
pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz
z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowośd prawną oraz z tytułu objęcia udziałów
(akcji) w spółkach mających osobowośd prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład
niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana częśd, i obliczyd należny
podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki
podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku
ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu
zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez
właściwy organ administracji podatkowej.

2.3.2

Opodatkowanie dochodów osób prawnych

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w przepisie art. 10 ust. 1 definiuje pojęcie „dochodu
z udziału w zyskach osób prawnych”. Stosownie do zawartej tam regulacji dochodem z udziału w zyskach
osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, jest dochód faktycznie uzyskany z akcji, w tym także: dochód z umorzenia akcji, dochód
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uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki – w celu umorzenia tych akcji, wartośd majątku
otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału
zakładowego oraz dochód stanowiący równowartośd kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów
osoby prawnej.
Należy wskazad, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do
przychodów z tytułu umorzenia akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia akcji na rzecz
spółki w celu umorzenia tych akcji oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby
prawnej, nie zalicza się kwot w tej części, która stanowi koszt nabycia bądź objęcia, odpowiednio,
umarzanych lub unicestwianych w związku z likwidacją akcji. Dochody (przychody) z powyższych źródeł,
ewentualnie po pomniejszeniu o kwoty nie stanowiące przychodów, określone w art. 12 ust. 4 pkt 3
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opodatkowane są, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19% uzyskanego
przychodu

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne
Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad,
określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych:
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 ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu
zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej spółek, które łącznie spełniają następujące warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych):
1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest
spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych, o których mowa w pkt. 1, jest spółka podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej
lub w innym niż Rzeczpospolita Polska paostwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym
paostwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
3. spółka, o której mowa w pkt. 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji)
w kapitale spółki, o której mowa w pkt. 1,
4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych jest:
 spółka, o której mowa w pkt. 2, albo
 zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2.
Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz
inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której
mowa w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania
udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt. 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu
udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku
posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka,
o której mowa w pkt. 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów
(przychodów) określonych powyżej 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.
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Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę ryczałtowanego podatku
dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika
urzędu skarbowego (art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).


Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie papierów
wartościowych
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący
różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami
uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów wartościowych.
Dochód ze sprzedaży papierów wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami i podlega
opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
Zgodnie z art. 25 Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały
papiery wartościowe, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co
miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku
podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy
opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako
różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą
zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku.
Podatnik może również wybrad uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25
ust. 6-7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki
podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku
ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu
zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez
właściwy organ administracji podatkowej.

2.3.3

Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych

Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na
podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego w przypadku, gdy
kwoty związane z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych,
którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli:
osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3
ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i
osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania
(art. 3 ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Jednak zasady opodatkowania oraz wysokośd stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych
udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą byd zmienione
postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą
Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej.
W przypadku gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania
dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są
postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw
podatkowych.
Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki
podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo
niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca
siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji),
wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych, zgodnie
z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku
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wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie
podatku jest możliwe, pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji.
Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku
dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest
spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych, o których mowa w pkt. 1, jest spółka podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej
lub w innym niż Rzeczpospolita Polska paostwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym
paostwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
3. spółka, o której mowa w pkt. 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji)
w kapitale spółki, o której mowa w pkt. 1,
4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych jest:
 spółka, o której mowa w pkt. 2, albo
 zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2.
Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend
oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której
mowa w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania
udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt. 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu
udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku
posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka,
o której mowa w pkt. 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów
(przychodów) określonych powyżej w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego
dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.
Emitent bierze odpowiedzialnośd za potrącenie podatków u źródła, w przypadku gdy zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez
niego na rzecz inwestorów zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych podlegają opodatkowaniu w Polsce.

2.3.4

Podatek od spadków i darowizn

Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub
darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych,
podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli:
w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był
obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wysokośd stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieostwa lub
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy
darczyocą i obdarowanym.
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2.3.5

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolniona z podatku od czynności
cywilnoprawnych jest sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:
a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy
inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego
- w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Zgodnie z definicją obrotu zorganizowanego zawartą w art. 3 pkt 9 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, przez obrót zorganizowany rozumie się obrót papierami wartościowymi lub innymi
instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym
albo w Alternatywnym Systemie Obrotu. W związku z czym obrót instrumentami finansowymi Emitenta
jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych.
W innych przypadkach, zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od
czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych
(art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).W takiej sytuacji, zgodnie
z art. 4 pkt. 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia
podatku od czynności cywilnoprawnych.
Ponadto, na podstawie art. 2 pkt 4, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie
podlegają czynności prawne, jeżeli przynamniej jedna ze stron z tytułu dokonywania tej czynności na
podstawie odrębnych przepisów jest:
- opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub
- zwolniona od tego podatku, z wyjątkiem - między innymi - umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach
handlowych.

2.3.6

Odpowiedzialnośd płatnika podatku

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity
Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia
i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te
należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialnośd ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów
o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią
inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.
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3

Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeo
dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub
przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleo lub
obowiązku dokonania określonych zawiadomieo

3.1
3.1.1

Streszczenie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji
Prawa majątkowe związane z akcjami Emitenta


Prawo do zbycia akcji
Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje są zbywalne. W Statucie Emitenta nie zawarto żadnych zapisów
ograniczających to prawo.
Akcjonariusz spółki publicznej może przenosid akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu Spółki (record date) a dniem zakooczenia Walnego Zgromadzenia Spółki
(art. 4064 KSH)

Prawo do udziału w zysku Spółki
Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 § 1 KSH mają prawo do udziału w zysku spółki wykazanym w jej
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne
Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta
rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy
ustalonym przez Walne Zgromadzenie.
Wszystkie akcje serii C są równe w prawach do dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 3 KSH dzieo dywidendy,
może byd wyznaczony na dzieo podjęcia uchwały o jej wypłacie lub w okresie kolejnych trzech miesięcy,
licząc od dnia powzięcia uchwały, z zastrzeżeniem, że należy uwzględnid terminy, które zostały określone
w regulacjach KDPW.
Zgodnie z art. 395 § 2 ust. 2 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub
o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy, jest Zwyczajne Zgromadzenie Spółki, które powinno odbyd
się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 § 1 KSH). Statut Emitenta
nie przewiduje żadnego uprzywilejowania dla jakichkolwiek akcji Emitenta. Tym samym stosuje się zasady
ogólne opisane powyżej. Warunki odbioru dywidendy ustalane są zgodnie z zasadami znajdującymi
zastosowanie dla spółek publicznych. Regulacje w tym zakresie zawiera Dział 2 Tytułu Czwartego
Szczegółowych Zasad Działania KDPW.
Prawo do wypłaty dywidendy jako roszczenie majątkowe nie wygasa i nie może byd wyłączone, jednakże
podlega przedawnieniu.
Statut Emitenta nie przewiduje możliwości wypłacania zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.
a) Oznaczenie dat, od których akcje Emitenta uczestniczą w dywidendzie, ze wskazaniem waluty,
w jakiej wypłacana będzie dywidenda
Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do
podziału za rok obrotowy 2009, zgodnie z § 1 ust. 4 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 23 marca 2010 r. Ze względu jednak na fakt, że Spółka nie wypracowała zysku w 2009 r., nie
ma podstaw do wypłaty dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu
23.06.2010 r., zatwierdziło sprawozdanie finansowe (skonsolidowane i jednostkowe) za 2009 r. i podjęło
uchwałę w przedmiocie pokrycia wykazanej w nich straty z kapitału zapasowego (raport bieżący EBI
40/2010).
Akcje serii C nie są uprzywilejowane co do dywidendy oraz są równe w prawach do dywidendy
z wszystkimi innymi akcjami Emitenta. Dywidenda będzie wypłacana w polskich złotych – PLN.
b) Określenie polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy
Zgodnie z art. 395 KSH, organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty)
oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyd się w terminie 6
miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala
w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokośd dywidendy, dzieo ustalenia prawa do
dywidendy oraz dzieo wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH).
W dotychczasowej historii działalności Spółka dywidenda nie była wypłacana.
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Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Zarząd Emitenta będzie rekomendował
akcjonariuszom niewypłacenie dywidendy w ciągu najbliższych 2 lat. Zyski będą reinwestowane w celu
zoptymalizowania rozwoju Spółki. Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach
uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych Spółki oraz jej zapotrzebowania na środki finansowe.


Prawo pierwszeostwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych,
tj. prawo poboru
Prawo to przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 § 1 KSH W przypadku nowej emisji
akcjonariusze Emitenta mają prawo pierwszeostwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby
posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę
papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje.
W interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 KSH, po spełnieniu określonych kryteriów walne zgromadzenie
może pozbawid dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części.
Dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest zapowiedzenie wyłączenia prawa poboru
w porządku obrad walnego zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla swojej
ważności wymaga większości 4/5 głosów (art. 433 § 2 KSH).
Większośd 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, kiedy uchwała o podwyższeniu kapitału
zakładowego stanowi, że nowe akcje mają byd objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta),
z obowiązkiem ich oferowania akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na
warunkach określonych w uchwale. Większośd 4/5 nie jest również wymagana w przypadku, kiedy
uchwała stanowi, iż akcje nowej emisji mogą byd objęte przez subemitenta w przypadku kiedy
akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji
(art. 433 § 3 KSH).
Emisja akcji serii C jest przeprowadzana z zachowaniem prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
którym za każdą posiadana akcję na koniec dnia 23 kwietnia 2010 roku (Dzieo Prawa Poboru) przysługuje
jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej akcji serii C uprawnia posiadanie czterech
jednostkowych praw poboru.

Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej
W ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakooczyd interesy bieżące spółki, ściągając jej
wierzytelności, wypełnid zobowiązania ciążące na spółce i upłynnid majątek spółki, zgodnie z art. 468 § 1
KSH W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, może nastąpid podział
pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek
pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się
pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał
zakładowy spółki. Wielkośd wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się
w oparciu o liczbę i wartośd posiadanych przez niego akcji.
Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania w przedmiotowym zakresie.

Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach
Akcje mogą byd przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela.
Zastawnik ani użytkownik nie może wykonywad prawa głosu z akcji zastawionych lub obciążonych prawem
użytkowania.

3.1.2

Prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta


Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki
Na podstawie art. 412 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z art. 4061 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje jedynie
osobom, które posiadały akcje Spółki na koniec szesnastego dnia poprzedzającego dzieo obrad Walnego
Zgromadzenia (tzw. record date – dzieo rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz zgłosiły
żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie
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wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu
powszednim po dniu rejestracji (record date) uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 4063 § 1 ).
Na podstawie żądania wydawane jest imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ dla
akcjonariusza. Następnie przedmiotowe zaświadczenie przekazywane jest przez podmiot prowadzący
rachunek papierów wartościowych akcjonariusza do KDPW w celu sporządzenia przez KDPW i przekazania
spółce publicznej zbiorczego wykazu uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z tytułu
posiadanych na dzieo rejestracji uczestnictwa (record date) zdematerializowanych akcji spółki publicznej.
Na podstawie art. 4063 KSH akcje na okaziciela mające postad dokumentu dają prawo uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (na szesnaście dni przed datą WZ) i nie będą odebrane
przed zakooczeniem tego dnia. Zamiast akcji może byd złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia
akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej.
W przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników
i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki
przysługuje, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Prawo głosu
Z każdą akcją Emitenta związane jest prawo do wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu
Spółki.
Zgodnie z art. 412 § 1 k.s.h akcjonariusz może uczestniczyd w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywad
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 4121 § 2 KSH w spółce publicznej głos może
byd oddany przez pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo powinno byd udzielone na piśmie, pod
rygorem nieważności, lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa nie wymaga opatrzenia
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu (art. 4121 § 2 KSH).
Zgodnie z art. 4113 KSH akcjonariusz może głosowad oddzielnie z każdej z posiadanych akcji (split voting),
jak również, jeżeli uregulowania wewnętrzne Spółki (w ramach regulaminu Walnego Zgromadzenia)
przewidują taką możliwośd, to Akcjonariusz Spółki może oddad głos drogą korespondencyjną. Ponadto
Statut Spółki może dopuszczad możliwośd udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 4065 § 1 KSH). W obecnym brzmieniu Statutu, nie
jest przewidziana powyższa możliwośd.


Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu
Spółki
Zgodnie z art. 410 § 1 KSH, niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy
sporządzid listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu
z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im
głosów. Lista ta winna byd podpisana przez Przewodniczącego i przedłożona do wglądu podczas obrad
walnego zgromadzenia.
Zgodnie z art. 410 § 2 KSH na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% kapitału zakładowego
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna byd sprawdzona przez wybraną w
tym celu komisję, złożoną z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka
komisji.

Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zgodnie z art. 399 § 3 KSH akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co
najmniej 50% ogółu głosów w Spółce mogą zwoład Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
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Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz do
złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw
Zgodnie z art. 400 KSH akcjonariusz bądź akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego
Spółki mogą żądad zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad
określonych spraw. Żądanie takie akcjonariusz powinien złożyd 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 upoważnid do zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego
tego zgromadzenia. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowieo w tej materii.

Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Na podstawie art. 401 § 1 k.s.h akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału
zakładowego mogą żądad umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia. Żądanie może byd zgłoszone w formie elektronicznej. Żądanie powinno byd zgłoszone
Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierad
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Prawo zgłaszania projektów uchwał
Na mocy art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz ma prawo podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszad projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed
terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszad Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostad wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH)

Prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania
Zgodnie z art. 420 § 2 każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu ma
prawo zażądad zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał.
Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowieo w tej materii.


Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego
Zgromadzenia Spółki
Każdy akcjonariusz jest uprawniony do wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z art. 407 § 2 KSH Wniosek taki należy złożyd do
Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpid nie później niż w terminie tygodnia przed
Walnym Zgromadzeniem.

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Na podstawie art. 385 §3 – 6 KSH wybór Rady Nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co
najmniej 20% kapitału zakładowego Emitenta, powinien byd dokonany w drodze głosowania oddzielnymi
grupami na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nawet gdy Statut Spółki przewiduje inny sposób
powołania Rady Nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę częśd akcji, która
przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę
członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyd oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady
Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej (art. 385 § 5 KSH).
Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie
z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy
akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej
wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 KSH).
W wymienionych powyżej głosowaniach każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub
ograniczeo (art. 385 § 9 KSH).
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Prawo do zgłoszenia wniosku w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej
powołania rewidenta ds. szczególnych
Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej,
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może podjąd uchwałę w
sprawie zbadania przez biegłego (rewident do spraw szczególnych), na koszt spółki, określonego
zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym
celu żądad zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądad umieszczenia sprawy podjęcia tej
uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta.
W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wyżej opisanego wniosku
wystosowanego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, albo podejmie ją z naruszeniem wymogów
formalnych uchwały opisanych w art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie, wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni
od dnia podjęcia uchwały, wystąpid do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako
rewidenta ds. szczególnych

Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki
Stosownie do art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może zgłosid w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia
żądanie udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, jeżeli udzielenie takich informacji przez
Zarząd jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd
Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428
§ 2 KSH Zarząd powinien w określonych wypadkach odmówid udzielenia informacji. Ponadto zgodnie z art.
428 § 5 KSH w przypadku zgłoszenia w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza Spółki
żądania udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, Zarząd może udzielid akcjonariuszowi
informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest
obowiązany udzielid informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania
podczas Walnego Zgromadzenia.
W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie
informacji dotyczących spółki, Zarząd może udzielid akcjonariuszowi informacji na piśmie. Jeżeli udzielenie
odpowiedzi na pytanie akcjonariusza mogłoby wyrządzid szkodę Spółce, spółce z nią powiązaną lub spółce
lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub
organizacyjnych przedsiębiorstwa, Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji (art. 428 § 6 KSH).
Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 KSH akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania, aby spółka
handlowa będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku
dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) KSH wobec określonej spółki handlowej albo
spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania,
o którym mowa powyżej, może żądad również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub
na podstawie porozumieo z innymi osobami.
Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta. Najważniejsze
z nich to:
prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 § 7 KSH);
prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta
(art. 395 § 4 KSH);
prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu
listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, prawo do żądania
wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia, prawo do
żądania przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który
lista powinna byd wysłana (art. 407 KSH § 1 i 11);
prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH);
prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem
Emitenta (art. 505, 540 i 561 KSH).
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Prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia
informacji
Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji ma prawo do złożenia wniosku do sądu
rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu
spółek handlowych (art. 429 § 1 KSH) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych
innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 KSH (art. 429 § 2 KSH).


Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia
Spółki
W przypadku gdy uchwała jest sprzeczna ze Statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy
Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stosownie do art. 422 § 1 KSH, akcjonariusz może
wytoczyd przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki.
Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest:
zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów
akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał
zaprotokołowania swojego sprzeciwu,
akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku
wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej
porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego
Zgromadzenia należy wnieśd w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości
o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne
Zgromadzenie.


Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które
wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 KSH)
W przypadku wyrządzenia szkody Emitentowi przez członków organów statutowych Spółki lub inną osobę
każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub w podziale majątku, może
wnieśd pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do naprawienia szkody
nie mogą powoływad się w takiej sytuacji na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium
ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeo o odszkodowanie, jeżeli Emitent nie wytoczy
powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu
wyrządzającego szkodę.


Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały
Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą
Akcjonariusze, uprawnieni do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia
Spółki, mogą również na mocy art. 425 § 1 KSH wystąpid przeciwko Spółce z powództwem o stwierdzenie
nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki sprzecznej z ustawą. Powództwo takie powinno byd
wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później
jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.


Prawo do żądania wydania imiennego świadectwa depozytowego i imiennego zaświadczenia
o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie z art. 328 § 6 KSH akcjonariuszom spółki publicznej, posiadającym zdematerializowane akcje
Emitenta przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje natomiast roszczenie
o wydanie dokumentu akcji. Roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują akcjonariusze posiadający
akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane.

Dokument Informacyjny

20 | S t r o n a

3.2

Streszczenie obowiązków i ograniczeo z instrumentów finansowych


Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta
Statut Spółki nie przewiduje, żadnych ograniczeo dotyczących obrotu akcjami Emitenta.

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru
koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny światowy obrót
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia
przekracza równowartośd 1.000.000.000 euro lub jeżeli łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok
zgłoszenia przekracza równowartośd 50.000.000 euro. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod
uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych
przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio
uczestniczący w koncentracji, a także obrót zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostad przejęta
kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:
połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub
w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej
przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców;
utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części
przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie, w którymkolwiek z dwóch lat
obrotowych poprzedzających zgłoszenie, przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
równowartośd 10.000.000 euro.
Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpid przejęcie kontroli, przez nabycie lub objęcie
akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub
pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej
przedsiębiorców, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat
obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro;
polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów
w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest
prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych
przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia
lub objęcia, oraz że:
o instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do
dywidendy, lub
o 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 przejąd kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której
należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego;
przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy
przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący
kontrolę, przedsiębiorca nabywający częśd mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe
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w sprawach koncentracji powinno byd zakooczone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego
wszczęcia.
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostad
wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania
się od dokonania koncentracji.
Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na
rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji
dominującej na rynku.
Prezes UOKiK może również w drodze decyzji nałożyd na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców
zamierzających dokonad koncentracji obowiązek lub przyjąd ich zobowiązanie, w szczególności do:
zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez
zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu
zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców,
udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.
Prezes UOKiK zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku
zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na
rynku, jednak w przypadku gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności
przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo może ona wywrzed
pozytywny wpływ na gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji.
Prezes UOKiK może uchylid opisane wyżej decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach,
za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie
spełniają określonych w decyzji warunków. Jednak jeżeli koncentracja została już dokonana,
a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może, w drodze
decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazad w szczególności:
podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji,
zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy,
zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub
rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem że
decyzja taka nie może byd wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.
Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
Prezes UOKiK może nałożyd na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej
niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli
przedsiębiorca ten, chodby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania zgody.
Prezes UOKiK może również nałożyd na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości,
stanowiącej równowartośd do 50.000.000 euro, jeżeli, chodby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa
w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał
nieprawdziwe dane, a także jeśli nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19
ust. 3 bądź udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
Prezes UOKiK może również nałożyd na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości,
stanowiącej równowartośd do 10.000 euro za każdy dzieo zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych
w sprawach z zakresu koncentracji.
Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyd na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą
w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do
pięddziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta nie
zgłosiła zamiaru koncentracji.
W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonad podziału
przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek
Handlowych. Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale.
Prezes UOKiK może ponadto wystąpid do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków
prawnych, zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, stopieo oraz
okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.
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Ograniczenia wynikające z Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli
koncentracji przedsiębiorstw
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji
zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli
koncentracji przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji).
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o wymiarze
wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają
określone progi obrotu towarami i usługami.
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany
struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji
Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:
a) zawarciu umowy,
b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub
c) przejęciu większościowego udziału.
Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również
dokonad w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji
o wymiarze wspólnotowym.
Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja
przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach:
a) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi
więcej niż 5 miliardów euro, oraz
b) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów euro, chyba że
każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich
łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym paostwie
członkowskim.
Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy;
a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej
niż 2,5 miliarda euro,
b) w każdym z co najmniej trzech paostw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro,
c) w każdym z co najmniej trzech paostw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, z czego łączny obrót co
najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów
euro, oraz
d) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, chyba że
każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich
łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym paostwie członkowskim.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Ustawie
o obrocie instrumentami finansowymi, która wraz z Ustawą o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
i Ustawą o ofercie publicznej zastąpiły poprzednio obowiązujące przepisy prawa o publicznym obrocie
papierami wartościowymi.
Na podstawie art. 159 oraz 161a ust. 1 w związku z art. 39 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi zapisy wskazane poniżej odnoszą się zarówno do instrumentów dopuszczonych do obrotu,
jak i będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz do
instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu lub będących
przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie.
W związku z powyższym Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, Prokurenci lub Pełnomocnicy Emitenta lub
wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą
w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywad lub
zbywad na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji
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Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych w czasie obowiązywania okresu
zamkniętego. Osoby wskazane powyżej ponadto nie mogą dokonywad na rachunek własny lub na
rachunek osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodowad
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa
w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Jednocześnie zakaz ten odnosi się do
działania powyższych osób jako organów osób prawnych, a w szczególności do podejmowania czynności,
których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez daną osobę prawną, na rachunek własny
bądź osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych
instrumentów finansowych z nimi powiązanych lub mogących powodowad rozporządzenie takimi
instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.
Powyższych ograniczeo nie stosuje się do czynności dokonywanych:
a) przez podmiot prowadzący działalnośd maklerską, któremu osoba wskazana powyżej zleciła
zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby
w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne,
b) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji Emitenta, praw pochodnych
dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej
na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego,
c) w wyniku złożenia przez osobę wskazaną powyżej zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie
publicznej,
d) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę wskazaną powyżej, wezwania do zapisywania
się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej,
e) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa poboru,
f) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych
organów Emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna
przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.
Okresem zamkniętym jest:
okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub
instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,
w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy koocem roku obrotowego, a przekazaniem tego raportu do
publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba
fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony
raport,
w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakooczenia danego półrocza, a przekazaniem tego
raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych,
chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których
został sporządzony raport,
w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakooczenia danego kwartału, a przekazaniem tego
raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych,
chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których
został sporządzony raport.
Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami,
inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały
dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje
w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia
działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania KNF informacji o zawartych przez te osoby
oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych
dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami
wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania
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się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku a także instrumentów wprowadzanych do alternatywnego
systemu obrotu.
Zawiadomienie powinno zawierad informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału,
której dotyczy zawiadomienie. Powinno zawierad także informację o liczbie akcji posiadanych przed
zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym Spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji
i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, a także o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich
procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale
w ogólnej liczbie głosów. Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby
głosów, powinno dodatkowo zawierad informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału
w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego
udziału. W przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformowad o tym KNF oraz
Emitenta. Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu
w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym
dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, na koniec dnia rozliczenia, nie
powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych
obowiązków.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej
Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy:
kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%,15 %, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej
liczby głosów w spółce publicznej,
kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby
głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%,
20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,
kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów,
o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomid o tym Komisję oraz Spółkę, nie później niż w terminie 4 dni
roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy
zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzied, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia
akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym — nie później niż w terminie 6 dni
sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, zawiera informacje o:
1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;
2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym
spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz
o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
4) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie
12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy
zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby
głosów;
5) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;
6) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.
W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju,
zawiadomienie powinno zawierad także informacje określone w pkt 2 i 3 powyżej, odrębnie dla akcji
każdego rodzaju. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, może byd sporządzone w języku angielskim.
Obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony
próg ogólnej liczby głosów w związku z:
zajściem innego niż czynnośd prawna zdarzenia prawnego;
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nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo
lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej;
pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami
wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz
którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywad prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania
tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego
ustanowiono zabezpieczenie.
Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na:
a) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów
w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku
z akcjami spółki publicznej;
b) funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji
łącznie przez:
 inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
 inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane
przez ten sam podmiot;
c) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
 przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu,
z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69
ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie
akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot
ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywad prawo głosu na Walnym
Zgromadzeniu,
 przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę w przedmiocie przekazania
uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
d) 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;
e) 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 podjąd czynności powodujące powstanie tych obowiązków;
f) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w lit. e), posiadając akcje spółki
publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej
liczby głosów określonego w tych przepisach.
W przypadkach, o których mowa w lit. e) oraz f), obowiązki określone w tym rozdziale mogą byd
wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.
Istnienie porozumienia, o którym mowa w lit. e), domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki
publicznej przez:
małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeostwo oraz powinowatych w tej samej linii lub
stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;
osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do
dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów
wartościowych;
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jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych we wskazanych powyżej zapisach
wlicza się:
liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne – po stronie podmiotu dominującego;
liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem – po stronie pełnomocnika, który został
upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z lit. d),
liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone
lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.
Obowiązki określone w zapisach powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane
z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi
rozporządzad według własnego uznania.
Na podstawie art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywad prawa głosu z akcji
spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego
powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub
przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69.
W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej prawo głosu wykonane z akcji spółki publicznej
nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą Walnego Zgromadzenia,
z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą byd akcje obciążone
zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje
w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia
2 kwietnia 2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871).
Z instrumentami będącymi przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu nie wiążą się
żadne inne, niż wskazane powyżej, ograniczenia w obrocie instrumentami finansowymi Emitenta.

3.3

Przewidziane świadczenia dodatkowe na rzecz Emitenta ciążące na nabywcy

Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego z instrumentami finansowymi wprowadzanymi do
Alternatywnego Systemu Obrotu, na podstawie niniejszego dokumentu, nie wiążą się żadne dodatkowe
świadczenia ciążące na nabywcy instrumentów finansowych wobec Emitenta.

3.4

Przewidziane w statucie lub przepisach prawa obowiązki uzyskania przez nabywcę lub zbywcę
odpowiednich zezwoleo lub obowiązku dokonania określonych zawiadomieo

W opinii Zarządu Spółki i zgodnie z jego najlepszą wiedzą, na dzieo sporządzenia Dokumentu
Informacyjnego, nabywca lub zbywca instrumentów finansowych nie jest zobligowany do przekazania
innych informacji, niż wynikające z zapisów pkt. 3.2 niniejszego dokumentu.

4

4.1

Wskazanie osób zarządzających Emitentem, Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów
dokonujących badania sprawozdao finansowych Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych
rewidentów dokonujących badania)
Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta

W skład organów zarządzających i nadzorujących Emitenta, na dzieo sporządzenia Dokumentu
Informacyjnego, wchodziły osoby wskazane w punktach podanych poniżej.
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4.1.1

Zarząd Emitenta

Tabela 4 Zarząd Emitenta
Funkcja w Zarządzie
LUG S.A.

Data rozpoczęcia
kadencji

Data upływu
kadencji

Ryszard Wtorkowski

Prezes Zarządu

30.06.2009

30.06.2012

Mariusz Ejsmont

Członek Zarządu

30.06.2009

30.06.2012

Ryszard Małecki

Członek Zarządu

30.06.2009

30.06.2012

Imię i nazwisko

Źródło: LUG S.A.
Zgodnie z postanowieniami § 8 Statutu Emitenta Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby
członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą.
Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu. Zarząd pierwszej
kadencji Spółki powołany został na okres roku.
Działalnośd władz Spółki normują: Kodeks Spółek Handlowych, Ustawa z dnia 29.09.1994
o rachunkowości, przepisy normujące zagadnienia opodatkowania Spółek prawa handlowego, Statut
Spółki oraz Regulamin Zarządu oraz Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect.
Zgodnie z art. 369 § 4 KSH mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji
członka Zarządu. Nadto, zgodnie z art. 369 § 5 KSH mandat członka Zarządu wygasa w skutek śmierci,
rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu.
Rada Nadzorcza może odwoład członka Zarządu Emitenta przed upływem kadencji, jak również zawiesid
w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.
Ponieważ członków Zarządu Emitenta powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania do
składu Zarządu nie ma wpływu na datę koocową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich członków
Zarządu, działającego w ramach danej kadencji.
Zarząd w składzie: Ryszard Wtorkowski, Mariusz Ejsmont, Małgorzata Konys był Zarządem pierwszej
kadencji, której okres upłynął wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2008 r. przez Walne
Zgromadzenie.
W dniu 16 marca 2009 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę nr 1/03/2009 w przedmiocie
odwołania z funkcji Członka Zarządu Pani Małgorzaty Konys, pełniącej także funkcję Dyrektora
Finansowego spółki LUG Light Factory Sp. z o.o. w pełni zależnej od Emitenta. Jednocześnie Rada
Nadzorcza Emitenta na mocy uchwały nr 2/03/2009 z dnia 16 marca 2009 roku powołała na funkcję
Członka Zarządu Pana Ryszarda Małeckiego.
Natomiast w dniu 30 czerwca 2009 roku podczas posiedzenia Rady Nadzorczej dokonano wyboru Zarządu
Emitenta na nową kadencję, w osobach: Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu, Ryszard Małecki - Członek
Zarządu, Mariusz Ejsmont – Członek Zarządu.
Aktualny Zarząd Emitenta jest trzyosobowy. Skład Zarządu Emitenta prezentuje Tabela 4.
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4.1.2 Rada Nadzorcza Emitenta
Tabela 5 Rada nadzorcza Emitenta

Imię i nazwisko

Funkcja

Data rozpoczęcia
kadencji

Data upływu
kadencji

Iwona Wtorkowska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

02.08.2007

30.06.2010

Renata Baczaoska

Członek Rady Nadzorczej

02.08.2007

30.06.2010

Eryk Wtorkowski

Członek Rady Nadzorczej

02.08.2007

30.06.2010

Zygmunt Dwik

Członek Rady Nadzorczej

21.09.2007

30.06.2010

Szymon Zioło

Członek Rady Nadzorczej

21.09.2007

30.06.2010

Źródło: LUG S.A.
Zgodnie z § 9 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Członkowie Rady Nadzorczej
powoływani i odwoływani są na trzyletnią wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie. Walne
Zgromadzenie może powoład lub odwoład poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienid
im funkcje oraz ustalid nowe wynagrodzenie.
Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie
z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
Zgodnie z art. 369 § 4 KSH, w związku z art. 386 § 2 KSH, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa
najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni
pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Nadto zgodnie z art. 369 § 5 KSH w związku
z art. 386 § 2 KSH, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania
członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej.
Ponieważ członków Rady Nadzorczej Emitenta powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data
powołania do składu Rady Nadzorczej nie ma wpływu na datę koocową kadencji, która jest wspólna dla
wszystkich członków Rady Nadzorczej, działającej w ramach danej kadencji.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 21.09.2007 r., podejmując uchwały w przedmiocie
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B oraz o wyrażeniu zgody na ubieganie się o
wprowadzenie akcji serii A i B oraz PDA B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, dokonało także
zmian w Statucie, dostosowując jego brzmienie do wymogów stawianych spółkom publicznym.
Modyfikacji uległ m.in. § 9 Statutu, który w nowym brzmieniu skład Rad Nadzorczej określił jako
pięcioosobowy. W związku z tą zmianą NWZ na Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 6 powołało Pana
Zygmunta Dwika a Uchwałą nr 7 Pana Szymona Zioło.
Aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta prezentuje Tabela 5.

4.2

Autoryzowany Doradca

Autoryzowanym Doradcą dla Emitenta jest spółka CEE Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Tabela 6 Dane Autoryzowanego Doradcy
Firma:
Siedziba:
Adres:

CEE Capital Sp. z o.o.
Wrocław
ul. Kiełbaśnicza 28, 50-109 Wrocław

Telefon:

(+48) 71 79 11 555

Faks:

(+48) 71 79 11 556

Adres poczty elektronicznej:

info@ceecapital.pl

Adres strony internetowej:

www.ceecapital.pl

Źródło: Autoryzowany Doradca
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Osoby fizyczne działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy:
Adrian Dzielnicki – Prezes Zarządu,
Wojciech Gudaszewski – Wiceprezes Zarządu.
Na mocy umowy zawartej w dniu 27 maja 2010 roku pomiędzy Emitentem a CEE Capital sp. z o.o., CEE
Capital
Sp. z o.o. zobowiązała się do:
1) sporządzenia dla Emitenta, na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Emitenta,
wybranych elementów uproszczonego dokumentu informacyjnego, o którym mowa w Załączniku
nr 1 ‘Dokument Informacyjny’ do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (stanowiącego
załącznik do Uchwały nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 1 marca 2007, z późn. zm.) oraz złożenia Organizatorowi Alternatywnego Systemu Obrotu
oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 Regulaminu ASO;
2) zbadania, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia instrumentów finansowych Emitenta do
obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w wypadku pozytywnej weryfikacji tych warunków
– sporządzenia wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w ASO;
3) prowadzenia bieżącego doradztwa dla Emitenta w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego
instrumentów finansowych w ASO.

4.3

Podmioty dokonujące badania sprawozdao finansowych Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych
rewidentów dokonujących badania)

Podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2009 r. była
spółka AUXILIUM AUDYT Krystyna Adamus, Jadwiga Faron sp.k.
Tabela 7 Dane podmiotu badającego sprawozdania finansowe Emitenta
Firma:

AUXILIUM AUDYT Krystyna Adamus, Jadwiga Faron sp.k.

Siedziba:
Adres:
Nr wpisu:

Kraków
ul. Pokoju 84, 31-564 Kraków
Jednostka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdao finansowych pod numerem 3436

Telefon:

(+48) 12 425 80 53

Faks:

(+48) 12 425 91 47

Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:
Źródło: LUG S.A.

auxilium@auxilium.com.pl
www.auxilium.com.pl

Biegłym rewidentem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2009 rok był:
Pan Wolfgang Stanclik – Biegły Rewident numer ewidencyjny 8615.
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5

Wybrane dane finansowe lub skonsolidowane dane finansowe Emitenta, obejmujące między
innymi kapitalizację i zobowiązania, za ostatni rok obrotowy, za który Emitent sporządził
sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe zbadane zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, oraz dane śródroczne, jeżeli Emitent
publikował je na swoim rynku, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub
standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz zbadane zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami zawodowymi

5.1

Wybrane kwartalne dane finansowe

Poniżej zaprezentowane zostały wybrane skonsolidowane dane finansowe Emitenta za I kwartał 2010
roku wraz z odpowiednimi danymi porównywalnymi za I kwartał 2009. Poniższe dane, a także
Jednostkowy raport kwartalny, zostały opublikowane przez Emitenta w raporcie bieżącym EBI 29/2010
i 30/2010 w drodze wykonania obowiązku informacyjnego, który wynika z § 17 Regulaminu ASO oraz
o którym mowa w § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Tabela 8 Wybrane kwartalne pozycje bilansowe (skonsolidowane) (w zł)
Wyszczególnienie
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Finansowe aktywa trwałe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Razem aktywa trwałe
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne
Rozliczenia międzyokresowe
Razem aktywa obrotowe
AKTYWA RAZEM
Kapitał podstawowy
Kapitały zapasowe i rezerwowe
Niepokryta strata finansowa z lat ubiegłych
Zysk (strata) finansowy
Kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
Rezerwy i zobowiązania razem
PASYWA RAZEM
Źródło: LUG S.A.

stan na dzieo
31.03.2010
280 655,88
29 790 278,10
159 716,56
536 696,00
30 767 346,54
12 139 136,68
12 223 139,82
151 578,15
661 304,66
25 731 159,31
56 498 505,85
1 439 714,00
25 386 383,00
0,00
83 494,20
26 909 591,20
10 518 276,54
20 990 723,50
1 149 272,83
29 588 914,65
56 498 505,85

stan na dzieo
31.03.2009
88 863,94
26 539 544,08
164 077,57
415 905,00
27 208 390,59
11 350 605,15
22 663 152,60
2 228 005,85
619 269,87
37 417 033,47
64 625 424,06
1 439 714,00
27 281 790,51
0,00
-959 008,64
27 762 495,87
6 910 281,09
25 562 591,46
0,00
36 862 928,19
64 625 424,06

Tabela 9 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat (skonsolidowane) (w zł)
Wyszczególnienie
I-III 2010
I-III 2009
Przychody ze sprzedaży
15 774 354,09
15 225 536,77
Koszty działalności operacyjnej, w
15 713 770,42
14 768 375,20
tym:
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- amortyzacja
- zużycie materiałów i energii
- koszty usług obcych, wynagrodzeo i
świadczeo na rzecz pracowników
- pozostałe koszty
Zysk (strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
Koszty i przychody finansowe
Zysk (strata) netto
Źródło: LUG S.A.

5.2

685 327,48
5 773 782,65

574 171,10
6 120 514,92

4 040 685,35

3 382 693,50

524 184,08
60 583,67
37 465,17
69 623,88

575 055,23
456 911,26
68 742,26
96 957,76

28 424,96

429 137,66

55 069,29
83 494,20

-1 388 352,98
-959 138,78

Wybrane roczne dane finansowe Emitenta za 2009 r.

Poniżej zaprezentowane zostały wybrane skonsolidowane dane finansowe Emitenta za 2009 rok wraz
z odpowiednimi danymi porównywalnymi za rok 2008. Poniższe dane zostały opublikowane przez
Emitenta w Skonsolidowanym raporcie rocznym, zbadanym zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami zawodowymi przez biegłego rewidenta, (raport EBI nr 25/2010 oraz EBI 38/2010), w drodze
wykonania obowiązku informacyjnego, który wynika z § 17 Regulaminu ASO oraz o którym mowa w § 5
Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Emitent sporządził również
Jednostkowy raport roczny, zbadany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami przez biegłego
rewidenta, który został opublikowany w formie raportu bieżącego EBI 26/2010 (a następnie wraz ze
sprostowaną opinią i raportem biegłego również EBI 38/2101, wyjaśnienie w raporcie bieżącym EBI
37/2010).

Tabela 10 Wybrane pozycje bilansowe – dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Emitenta (w zł)
Wyszczególnienie
A. Aktywa trwałe

Dane na dzieo
31.12.2009 r. PLN

Dane na dzieo
31.12.2008 r. PLN

31 347 514,28

33 480 916,77

310 378,88

92 568,05

29 547 198,45

28 533 558,56

I.

Wartości niematerialne i prawne

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

III.

Należności długoterminowe

558 890,39

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

159 716,56

4 083 460,16

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

771 330,00

771 330,00

25 028 894,90

27 000 112,89

B. Aktywa obrotowe
I.

Zapasy

10 775 984,88

11 045 087,54

II.

Należności krótkoterminowe

12 269 699,32

14 312 118,49

III.

Inwestycje krótkoterminowe

1 039 384,45

951 739,25

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

943 826,25

691 167,61

AKTYWA RAZEM

56 376 409,18

60 481 029,66

A. Kapitał (fundusz) własny

26 250 769,88

28 498 286,13

1 439 714,00

1 439 714,00

27 053 101,88

26 128 893,33

I.

Kapitał (fundusz) podstawowy

II.

Kapitał zapasowy
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III.

Kapitał z aktualizacji wyceny

IV.

Kapitały rezerwowy

V.

Zysk (strata) netto

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

96 993,39

98 598,39

0,00

0,00

-2 431 420,49

939 857,61

30 125 639,30

31 982 743,5

201 884,88

618 615,76

I.

Rezerwy na zobowiązania

II.

Zobowiązania długoterminowe

6 827 670,18

7 899 790,22

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

22 241 836,64

22 983 612,51

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

854 247,60

480 725,04

PASYWA RAZEM
56 376 409,18
60 481 029,66
Źródło: LUG S.A.
Tabela 11 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat – dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej
Emitenta (w zł)
Wyszczególnienie

Dane za okres
01.01.2009 r. –
31.12.2009 r.

Dane za okres
01.02.2008 r. –
31.12.2008 r.

Przychody ze sprzedaży

63 540 219,46

60 568 591,33

Koszty działalności operacyjnej

64 289 502,08

57 019 979,16

3 629,00

346 249,05

1 490 337,73

2 800 553,00

Zysk (strata) z działalności gospodarczej

-2 431 420,49

740 294,61

Zysk (strata) brutto

-2 431 420,49

740 294,61

0,00

- 199 563,00

-2 431 420,49

939 857,61

Przychody finansowe
Koszty finansowe

Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
Źródło: LUG S.A.
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6

Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i wprowadzanymi
instrumentami finansowymi

Podmioty funkcjonujące w ramach Grupy Kapitałowej LUG S.A. aktywnie zarządzają ryzykiem
operacyjnym i finansowym w celu optymalizacji wszelkich procesów biznesowych zachodzących wewnątrz
Grupy oraz maksymalizacji jej wartości rynkowej. Każda ze spółek jest obarczona tylko wybranymi
rodzajami ryzyka, które składają się na kompleksowe zestawienie ryzyk Grupy Kapitałowej LUG S.A.:
ryzyko ponownego osłabienia koniunktury makroekonomicznej i branżowej, ryzyko związane
z sezonowością sprzedaży, ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie
zleceo, ryzyko zmian tendencji rynkowych, ryzyko pogorszenia reputacji i utraty zaufania odbiorców,
ryzyko związane z finansowaniem kapitałem obcym i zmianami stóp procentowych, ryzyko realizacji celów
strategicznych, ryzyko uzależnienia od dostawców, ryzyko kursu walutowego, ryzyko cen produktów,
materiałów i towarów, ryzyko związane z konkurencją, ryzyko związane z wycofaniem partii
produkcyjnych z rynku, ryzyko związane z czasowym wstrzymaniem produkcji w wyniku awarii, zniszczenia
lub utraty majątku, ryzyko związane z ochroną środowiska, ryzyko związane z postępowaniami sądowymi,
arbitrażowymi oraz postępowaniami przed organami administracji, ryzyko utraty kluczowych
pracowników i kluczowych członków kierownictwa.

6.1

Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, w którym działa Emitent

 Ryzyko ponownego osłabienia koniunktury makroekonomicznej i branżowej
Rozwój branży oświetleniowej jest skorelowany z koniunkturą gospodarczą w kraju oraz na świecie. Dla
sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta działającej zarówno na polskim rynku, jak i eksportującej
profesjonalne systemy świetlne na rynki zagraniczne najbardziej istotne czynniki to: rozwój branży
budowlanej oraz poziom inwestycji w jej poszczególnych segmentach, poziom stóp procentowych,
polityka fiskalna oraz poziom kursu walut obcych względem złotego.
Sytuacja panująca w 2009 roku na światowym rynku finansowym osłabiła tempo wzrostu gospodarczego
PKB w Polsce i na świecie. Kontynuacja negatywnych tendencji rynkowych może wpłynąd na dalsze
zachwianie kontinuum branży budowlanej, wydłużenie przestojów na największych inwestycjach,
a w konsekwencji na zmniejszenie popytu na produkty oświetleniowe i zmniejszenie obrotów handlowych
realizowanych przez spółki zależne Emitenta.
W celu minimalizacji negatywnego wpływu koniunktury rynkowej, Emitent nadzorując działalnośd spółek
zależnych podejmuje działania mające na celu obniżenie kosztów działalności, poprawę efektywności
funkcjonowania oraz optymalizację wszystkich procesów biznesowych zachodzących w Grupie Kapitałowej
LUG S.A. Ponadto Emitenta wkracza na nowe rynki zbytu, zapewniając w ten sposób dywersyfikację
geograficzną przychodów oraz zwiększając swój udział w produkcji sprzedanej światowego przemysłu
oświetleniowego, który w I kwartale 2010 roku wykazywał znaczące ożywienie.
 Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży
Podstawowym asortymentem sprzedawanym przez Grupę Kapitałową Emitenta są oprawy oświetleniowe.
Produkty te najczęściej wykorzystywane są w koocowym etapie procesu inwestycyjnego w branży
budowlanej, który tradycyjnie rozpoczyna się w sezonie wiosennym. W związku z tym większośd prac
wykooczeniowych przypada na sezon jesienno-zimowy.
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Sezonowośd jest czynnikiem charakterystycznym dla całej branży budowlanej. Najniższe przychody
podmiotów z tej branży odnotowywane są w pierwszym półroczu roku kalendarzowego,
a zdecydowany ich wzrost w drugim. Grupa Kapitałowa Emitenta jest przygotowana do pracy
w warunkach sezonowości sprzedaży i z wyprzedzeniem podejmuje właściwe działania, przygotowujące
na odpowiednie kwartały. Zmienne systemy wynagrodzeo uzależnione od sezonu oraz odpowiednie
gospodarowanie magazynem komponentów i wyrobów gotowych łagodzi skutki sezonowości. Grupa stara
się zwiększyd udział produkcji eksportowej w strukturze sprzedaży, co przy odpowiednim zarządzaniu
ryzykiem zmiany kursu walutowego może zmniejszyd wpływ zjawiska sezonowości na wyniki finansowe
Grupy Kapitałowej Emitenta.
 Ryzyko zmian tendencji rynkowych
Możliwośd zmiany tendencji rynkowych i trendów w zakresie profesjonalnego oświetlenia o wysokich
parametrach technicznych sprawia, że Grupa Kapitałowa Emitenta narażona jest na ryzyko pogorszenia
wyników sprzedaży. Aby zminimalizowad to ryzyko prowadzone są badania preferencji klientów, których
wyniki
wzbogacane
są
wiedzą
i
doświadczeniem
pracowników
działu
sprzedaży
i kadry zarządzającej. Pracownicy odpowiedzialni za wprowadzanie nowych produktów do oferty Grupy są
obecni na najważniejszych imprezach targowych na świecie oraz sympozjach i spotkaniach
o tematyce oświetleniowej. Dzięki takim działaniom oprawy marki LUG są dostosowywane do aktualnych
trendów. Ponadto nowoczesny, zautomatyzowany park maszynowy pozwala na elastyczne
dostosowywanie zleceo produkcyjnych do aktualnych zamówieo klientów i produkcję krótkich serii opraw,
a także na tzw. customizację czyli dostosowanie poszczególnych rozwiązao świetlnych do wymogów
indywidualnego klienta.


Ryzyko wzrostu konkurencji

Na wyniki finansowe osiągane przez Grupę Kapitałową Emitenta może mied wpływ obniżanie cen
oferowanych usług czy wręcz ceny dumpingowe stosowane przez firmy konkurencyjne. Obecnie w Polsce
działają niemal wszystkie znaczące światowe firmy oświetleniowe, co wpływa na zaostrzenie konkurencji
na rynku opraw oświetleniowych i źródeł światła. Należy zauważyd, że zwiększenie popytu na produkty
oświetleniowe powoduje zaostrzanie się konkurencji, czego wynikiem jest walka cenowa, a co za tym idzie
obniżanie marż realizowanych na sprzedaży. Spółka ogranicza ryzyko związane z konkurencją poprzez
stałe rozszerzanie oferty o oprawy oświetleniowe zaawansowane technologicznie i ciekawe wzorniczo.
Wyższą jakośd produktów i zaawansowanie technologiczne gwarantują także nieustanne inwestycje
w Dział Wdrożeo spółki LUG Light Factory Sp. z o.o.

 Ryzyko pogorszenia reputacji i utraty zaufania odbiorców
Zasadniczą rolę w budowaniu trwałych relacji z klientem, opartych na przywiązaniu do produktu, jest
jakośd oraz dobry wizerunek producenta. Pogorszenie wizerunku organizacji i utrata zaufania odbiorców
do produktów marki LUG może spowodowad spadek sprzedaży, co w konsekwencji mogłoby odbid się
negatywnie na wynikach Grupy Kapitałowej LUG S.A. Mając na celu utrzymanie zaufania odbiorców,
oprawy marki LUG poddawane są rygorystycznym zasadom testowania opraw przed wprowadzeniem na
rynek, a każdy nowy produkt podlega weryfikacji z oceną oczekiwao klientów oraz walidacji. Ponadto
Emitent w swej codziennej działalności minimalizuje ryzyko związane z pogorszeniem reputacji
odpowiedzialnie zarządzając relacjami ze swoimi wszystkimi interesariuszami oraz przestrzegając
rekomendacji zawartych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”.

Dokument Informacyjny

35 | S t r o n a



Ryzyko cen produktów, materiałów i towarów

Koszty produkcji opraw oświetleniowych uzależnione są od cen aluminium, stali, szkła, miedzi, tworzyw
sztucznych oraz różnego rodzaju komponentów elektronicznych i elektrycznych wykorzystywanych do
produkcji. Poziomy cen tych materiałów zależne są od sytuacji na rynkach międzynarodowych. Ceny
metali zależą od sytuacji na giełdach światowych, tworzyw sztucznych od ceny ropy naftowej, a ceny szkła
od cen gazu ziemnego.
W celu ograniczenia ryzyka zmian cen nabywanych surowców i materiałów prowadzony jest monitoring
poziomów cen surowców strategicznych. Stosowany jest również system kwalifikacji dostawców
w ramach procedur ISO oraz kontrakty długoterminowe. Na zmniejszenie tego ryzyka wpływa ponadto
prowadzona strategia alternatywnych dostawców oraz ich dywersyfikacja.


Ryzyko związane z finansowaniem kapitałem obcym i zmianami stóp procentowych

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej LUG S.A. przy realizacji projektów rozwojowych wykorzystują
finansowanie pochodzące z kredytów bankowych. Nie można wykluczyd, iż w przyszłości różne niedające
się przewidzied zdarzenia spowodują trudności w wywiązywaniu się ze zobowiązao względem
kredytodawców. Ponadto ze względu na zmiennośd oprocentowania wskazanych zobowiązao krótkoi długoterminowych spółki narażone są na ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych. W celu
minimalizacji tego rodzaju ryzyka prowadzone jest długoterminowe planowanie, a każdą inwestycję
poprzedza dogłębna analiza finansowa.


Ryzyko realizacji celów strategicznych

Ekspozycja Grupy Kapitałowej LUG S.A. na ryzyko dotyczące realizacji celów strategicznych wiąże się
z nieosiągnięciem założonych parametrów wzrostu i brakiem oczekiwanych efektów w przypadku
zrealizowania celów bądź też z osiągnięciem celów opartych na błędnych analizach i prognozach sytuacji
makroekonomicznej czy trendów rozwojowych branży. W obu przypadkach bezzwrotne nakłady
poniesione na realizację błędnie sprecyzowanych celów mogą pogorszyd kondycję finansową podmiotów
tworzących Grupę Kapitałową LUG S.A. W celu minimalizacji tego typu ryzyka każdorazowo implementację
strategii poprzedza analiza konsekwencji decyzji biznesowych pod kątem poziomu ryzyka. W przypadku
gdy jest on akceptowalny, następuje określenie sposobów zarządzania nim. W wyniku wskazanych
procedur Zarząd Emitenta identyfikuje i eliminuje obszary stanowiące potencjalne zagrożenie dla rozwoju
Grupy Kapitałowej LUG S.A.


Ryzyko uzależnienia od dostawców

Emitent i jego spółki zależne prowadzą politykę zakupu komponentów opartą o ideę dywersyfikacji
w związku z czym ekspozycja na ryzyko związane z uzależnieniem od dostawcy jest ograniczone.
W zakresie każdego z komponentów Grupa posiada co najmniej dwóch niezależnych i sprawdzonych
dostawców. Minimalizacja ryzyka odbywa się również poprzez bieżący monitoring rynku komponentów,
który umożliwia obserwację trendów i wczesną identyfikację ewentualnych zagrożeo. Ponadto jednym
z podstawowych założeo LUG Light Factory Sp. z o.o. zrealizowanych w ramach obecnej strategii był
program całkowitego uniezależnienia od jednego z dostawców dzięki produkcji własnej, co dodatkowo
pozwoli ograniczyd zależnośd kosztów produkcji opraw oświetleniowych od zmienności kursu EUR/PLN.


Ryzyko kursu walutowego

Ze względu na istotny udział sprzedaży eksportowej w strukturze przychodów Grupy Kapitałowej
Emitenta, Grupa w szczególności narażona jest na ryzyko związane ze zmianami kursów walut. Przychody
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ze sprzedaży eksportowej generowane są głównie w euro. Ponadto finansowanie działalności Grupy
odbywa się z wykorzystaniem kredytów zaciągniętych w euro. Emitent minimalizuje wpływ ryzyka
walutowego na wyniki finansowe stosując dostępne instrumenty finansowe, w 2009 roku były to
kontrakty forward. Każdorazowo decyzję o wyborze instrumentu poprzedzała dogłębna analiza
i planowanie finansowe, a instrumenty te służyły wyłącznie do zabezpieczenia płatności. Kontrakty
forward w posiadaniu Grupy Kapitałowej LUG S.A. nie były instrumentami gry spekulacyjnej.


Ryzyko związane z wycofaniem partii produkcyjnych z rynku

Wprowadzone na poszczególne rynki wyroby i towary mogą zostad wycofane, przede wszystkim
z powodu wad fabrycznych danej partii asortymentu, co może niekorzystnie wpływad na osiągane przez
Grupę Kapitałową Emitenta wyniki finansowe. W przypadku wycofania wyrobu lub towaru oferowanego
na jednym z rynków Unii Europejskiej istnieje zagrożenie konieczności wycofania tego wyrobu lub towaru
z innych rynków Unii Europejskiej, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak koszty transportu,
wykonania badao i ekspertyz, koszty postępowania sądowego oraz ewentualnych kar. Ten rodzaj ryzyka
minimalizowany jest przez wprowadzony wewnętrzny system kontroli jakości wyrobów i towarów oraz
funkcjonujący system zarządzania jakością ISO 9001/2000, w ramach którego obowiązują niezbędne
procedury i instrukcje dotyczące kontroli jakości wyrobów i towarów. Dodatkowo, oprawy marki LUG oraz
komponenty elektroniczne są poddawane w wewnętrznym laboratorium testom bezpieczeostwa
użytkowania, ponadto badane są warunki termiczne, szczelnośd opraw (stopieo IP), odpornośd na udary
mechaniczne odpowiedzialne za starzenie tworzyw sztucznych (stopieo IK), a także wszelkie parametry
elektryczne. Jakośd wyrobów Grupy potwierdzona jest przyznanymi certyfikatami np. ENEC, GOST.


Ryzyko związane z czasowym wstrzymaniem produkcji w wyniku awarii, zniszczenia lub utraty
majątku

W przypadku awarii, zniszczenia lub utraty rzeczowego majątku trwałego lub obrotowego może dojśd do
czasowego wstrzymania produkcji, a co za tym idzie do niemożności terminowego zrealizowania
zamówieo
złożonych
przez
klientów.
Pogorszenie
standardu
obsługi
klientów
i opóźnienie w realizacji zamówieo, a w skrajnym przypadku brak zdolności do realizacji zamówieo,
skutkowad może przejęciem realizacji zamówieo przez podmioty konkurencyjne i w konsekwencji może
wywoład zmianę wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta. W celu ograniczenia tego ryzyka
Grupa prowadzi odpowiednią politykę inwestycyjną, dzięki czemu w parku maszynowym najważniejsze
maszyny i urządzenia są zdublowane. Minimalizację ryzyka zapewniają również odpowiednie umowy
serwisowe, które gwarantują naprawę maszyn i urządzeo w najkrótszym możliwym czasie lub
dostarczenie na czas naprawy maszyn zamiennych.

 Ryzyko związane z ochroną środowiska
Grupa Kapitałowa LUG S.A. jest zobligowana do przestrzegania szeregu aktów prawnych zarówno prawa
krajowego jak i europejskiego z zakresu ochrony środowiska. Należą do nich przede wszystkim:
Dyrektywa 2002/95/EC o ograniczeniu stosowania substancji niebezpiecznych
w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (RoHS)  Rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 27 marca 2007r. w sprawie szczegółowych wymagao dotyczących
ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych
substancji mogących negatywnie oddziaływad na środowisko (Dz. U. nr 69, poz. 457);
Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE)  Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495) wraz z aktami wykonawczymi;
Dyrektywa 94/62EEC o opakowaniach i odpadach opakowaniowych  Ustawa z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 01.62.628), Ustawa z dnia 11 maja 2001r.
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o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63 poz. 638) oraz Ustawa z dnia
11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63 poz. 639) wraz
z aktami wykonawczymi;
Dyrektywa 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii
i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG  Ustawa z dnia 24 kwietnia
2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. nr 79, poz. 666);
Za naruszenie przepisów wymienionych aktów prawnych grożą różne kary, określone w każdym
z nich oddzielnie. Grupa Kapitałowa Emitenta w trakcie swojej działalności przestrzega wszystkich
przepisów prawnych nałożonych na nią przez akty prawne.
Produkty Grupy wolne są od substancji takich jak ołów (Pb), rtęd (Hg), sześciowartościowy chrom (Cr+6),
kadm (Cd), polibromowane bifenyle (PBB) oraz polibromowane etery difenylowe (PBDE) lub ich ilości
mieszczą się w przedziałach dopuszczonych w przepisach. W myśl przepisów Grupa Kapitałowa Emitenta
zapewnia zbiórkę, odzysk i recykling opraw oświetleniowych wprowadzanych do otoczenia na terytorium
kraju. Są one znakowane zgodnie z wymogami.
Ponadto Grupa Kapitałowa LUG S.A. odbiera od klientów zużyte źródła światła w celu przekazania firmie
recyklingowej. Częśd obowiązków została przekazana, na mocy zawartej umowy, Organizacji Odzysku
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Emitent spełnia wymagania prawne stosując kontrolę wszystkich
wprowadzanych przez niego opakowao i wymienionych produktów. Prowadzi selektywną zbiórkę
odpadów i współpracuje z firmami zajmującymi się recyklingiem oraz ogranicza ilości odpadów
oddawanych na składowisko oraz zapewnia odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.
Grupa Kapitałowa LUG S.A. stosuje baterie certyfikowane, zgodne z odpowiednimi normami
i odpowiednio oznakowane. Ponadto zapewnia zbieranie zużytych baterii, które są wbudowane
w oprawy oraz ponosi koszty ich utylizacji. Prowadzi selektywną zbiórkę zużytych baterii
i akumulatorów. Wszystkie wytwarzane przez Grupę odpady są szczegółowo ewidencjonowane
z wykorzystaniem Kart Ewidencji Odpadów i Kart Przekazania Odpadu.


Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi, arbitrażowymi oraz postępowaniami przed
organami administracji

W zakresie postępowao spornych spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta prowadzi prawie wyłącznie spory
windykacyjne. Ze względu na wartośd przedmiotu sporu nie mają one znaczącego wpływu na płynnośd
finansową Grupy.
W 2009 roku wobec Emitenta ani podmiotów zależnych nie toczyły się inne postępowania sądowe,
administracyjne i podatkowe mogące mied znaczenie dla funkcjonowania Grupy Kapitałowej LUG S.A.
i stanowid potencjalne zagrożenie.


Ryzyko utraty kluczowych pracowników i kluczowych członków kierownictwa

Charakter prowadzonej przez podmioty Grupy Kapitałowej LUG S.A. działalności opartej na wiedzy
i wieloletnim doświadczeniu kadry pracowniczej sprawia, iż zasoby ludzkie stanowią jej kluczowe aktywa
w dużym stopniu decydujące o sukcesie realizowanej strategii. W związku z tym rozwiązanie stosunku
pracy z którymkolwiek z przedstawicieli kadry menedżerskiej grozi utrudnieniem dostępu do wiedzy
eksperckiej. Zmiany w składzie kadry pracowniczej obarczone są ryzykiem utraty know-how ekspertów
i pogorszenia wyników generowanych przez Emitenta we wszystkich obszarach funkcjonowania. W celu
minimalizacji niniejszego ryzyka Zarząd LUG S.A. w ramach programu „10% Business Improvement”
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opracował w 2009 roku nowy system premiowania, oparty na motywacji pracowników w kontekście
realizacji jednego wspólnego celu całej organizacji. System będzie funkcjonowad w oparciu o szereg
elementów tworzących motywacyjne środowisko pracy.

6.2

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

 Ryzyko związane z notowaniami Akcji Emitenta na NewConnect - kształtowanie się przyszłego
kursu Akcji i płynności obrotu
Kurs akcji i płynnośd akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceo kupna
i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności, co do przyszłego kształtowania się
ceny Akcji Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności tych Akcji. Cena Akcji może ulec
zmianie na skutek szeregu czynników, między innymi okresowych zmian wyników operacyjnych Emitenta,
wahao kursów wymiany walut, poziomu inflacji, zmiany globalnych, regionalnych lub krajowych
czynników ekonomicznych i politycznych, sytuacji na giełdach papierów wartościowych na świecie oraz
w związku z liczbą oraz płynnością notowanych Akcji. Sprzedaż znacznej liczby akcji Emitenta na rynku
alternatywnym może niekorzystnie wpłynąd na ich cenę rynkową. W związku z tym istnieje ryzyko,
że inwestorzy mogą nie otrzymad oczekiwanego zwrotu z inwestycji w nabywane akcje Emitenta.
Akcje Emitenta od dnia 21 grudnia 2007roku notowane są w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect. W ocenie Zarządu Emitenta obrót akcjami Spółki cechuje się wysoką płynnością,
w porównaniu do obrotu akcjami innych spółek w alternatywnym systemie obrotu. Istnieje jednak ryzyko,
iż w przyszłości obrót akcjami Emitenta na tym rynku może charakteryzowad się mniejszą płynnością. Tym
samym mogą występowad trudności w sprzedaży dużej ilości akcji w krótkim okresie, co dodatkowo może
spowodowad znaczne obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu, a w skrajnej sytuacji brak
możliwości sprzedaży akcji.
 Ryzyko opóźnienia rozpoczęcia notowao akcji
Notowanie akcji serii C w Alternatywnym Systemie Obrotu rozpocznie się po zarejestrowaniu przez
Krajowy Rejestr Sądowy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji
serii C oraz po uzyskaniu stosownych zezwoleo Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu oraz
zarejestrowaniu akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Spółka nie może zagwarantowad lub precyzyjnie określid terminów rozpoczęcia notowao akcji
w Alternatywnym Systemie Obrotu. Emitent zapewnia, że dołoży wszelkich starao i aktów staranności, aby
wszelkie wymagane wnioski były formalnie poprawne oraz były składane niezwłocznie po zaistnieniu
okoliczności umożliwiających ich złożenie. Ewentualne przedłużenie się procesu rejestracji akcji serii C
przez sąd rejestrowy skutkowad będzie opóźnieniem rozpoczęcia notowao akcji serii C Spółki w stosunku
do terminu rozpoczęcia notowao zakładanego przez Emitenta.
 Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami
Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może zawiesid obrót instrumentami
finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące:
– na wniosek Emitenta,
– jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeostwo Uczestników obrotu,
– jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.
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W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu
NewConnect, Organizator ASO może zawiesid obrót instrumentami finansowymi Emitenta, jeżeli ten nie
wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki, o których
mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. Nie ma podstaw do
przypuszczeo, że taka sytuacja może zdarzyd się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to
dotyczy wszystkich akcji notowanych na rynku NewConnect.
 Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect
Zgodnie z § 12 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może wykluczyd instrumenty finansowe
z obrotu:
– na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od
spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków,
– jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeostwo Uczestników obrotu,
– wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku
o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów
postępowania,
– wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.
Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym
systemie:
– w przypadkach określonych przepisami prawa,
– jeżeli zbywalnośd tych instrumentów stała się ograniczona,
– w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
– po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości
Emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku
o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów
postępowania.
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego
Systemu może zawiesi obrót tymi instrumentami finansowymi.
Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 3 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może wykluczyd z obrotu
instrumenty finansowe Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach
notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to
w szczególności obowiązki informacyjne. Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeo, że taka sytuacja może
zdarzyd się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na
NewConnect.
 Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za
niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa
Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyd kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie
obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających
z ustawodawstwa. Wspomniane obowiązki wynikają z przepisów Ustawy o ofercie publicznej (art. 10 ust
5., 96 i 97) oraz przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (z art. 169 – 174). W przypadku
nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta może stad się utrudniony bądź
niemożliwy.
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6.3

Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe Emitenta

 Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza na Spółkę
Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Pan Ryszard Wtorkowski posiada 46,14% akcji Spółki,
co uprawnia go do wykonania 46,14% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, natomiast Pani
Iwona Wtorkowska posiada 19,45% akcji Spółki, co uprawnia ją do wykonania 19,45% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Razem Paostwo Wtorkowscy posiadają na dzieo sporządzenia Dokumentu
Informacyjnego 65,59% akcji Spółki. Wpływ większościowych akcjonariuszy na działalnośd Emitenta jest
więc znacznie większy niż pozostałych akcjonariuszy i rodzi to ryzyko, że pozostali akcjonariusze nie będą
w stanie wpływad na sposób zarządzania i funkcjonowania Spółki.


Ryzyko inwestycji na rynku NewConnect

Inwestor inwestujący w akcje Spółki musi byd świadomy faktu, że inwestycja ta jest znacznie bardziej
ryzykowna niż inwestycja w akcje spółek notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie. Na rynku NewConnect dominuje szczególnie wysoka zmiennośd cen akcji
w powiązaniu z niską płynnością obrotu. Inwestowanie w akcje na rynku NewConnect musi byd rozważone
w perspektywie średnio i długoterminowej inwestycji. W alternatywnym systemie obrotu występuje
ryzyko zmian kursu akcji, które może, ale nie musi odzwierciedlad jego aktualnej sytuacji ekonomicznej
i rynkowej.
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7

Zwięzłe informacje o Emitencie

7.1

Historia Emitenta

Grupa Kapitałowa LUG składa się z podmiotu dominującego LUG S.A. (Emitent), podmiotu zależnego LUG
Light Factory Sp. z o.o., podmiotu zależnego LUG GmbH oraz T.O.W. LUG Ukraina.
LUG S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej LUG S.A. i posiada 100% udziałów
w spółkach zależnych. Działania Spółki skupione są wokół nadzoru i kontroli spółek zależnych oraz
wdrażania strategii rozszerzania sieci przedstawicielstw na rynku krajowym i rynkach
zagranicznych.
Październik 1989 rok – założenie spółki w formie spółki cywilnej „R.E.Cz. Wtorkowscy- Zakład Lamp
Elektrycznych” s.c. z siedzibą w Łężycy przez Ryszarda Wtorkowskiego, Elżbietę Wtorkowską i Czesława
Wtorkowskiego.
1990 rok - rozszerzenie zakresu działalności poprzez otwarcie dwóch sklepów firmowych, wystąpienie ze
spółki Elżbiety Wtorkowskiej oraz zmiana firmy na Zakład Produkcyjno - Handlowo - Usługowy „LUG”
Czesław i Ryszard Wtorkowscy.
1991 rok - przeniesienie siedziby Spółki na ul. Krętą 7 w Zielonej Górze oraz poszerzenie zakresu
działalności o sprzedaż hurtową opraw oświetleniowych, materiałów i osprzętu elektrycznego.
Jednocześnie rozwijanie sieci sprzedaży poprzez własne sklepy firmowe.
1997 rok – przystąpienie do spółki wspólników Felicji Wtorkowskiej i Iwony Wtorkowskiej, zmiana firmy
na Przedsiębiorstwo LUG s.c. Wtorkowski i spółka.
2001 rok – podjęcie uchwały o przekształceniu ze spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością, kontynuowanie działalności w zakresie produkcji opraw oświetleniowych i sprzedaży
materiałów elektrycznych oraz realizacja inwestycji w zakresie projektowania i wykonywania robót
elektrycznych.
2005 rok – ograniczenie zakresu prowadzonej działalności do produkcji przemysłowych opraw
oświetleniowych w wyniku rozwoju produkcji i w odpowiedzi na uwarunkowania popytowe.
03.09.2007 r. - przekształcenie spółki LUG Sp. z o.o. w spółkę akcyjną.
21.09.2007 r. – podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii B.
20.11.2007 r. – pierwszy dzieo notowania Praw do akcji serii B Emitenta w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect.
21.12.2007 r – pierwszy dzień notowań Akcji serii A i B Emitenta w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect.
2008 rok - firma funkcjonuje jako Grupa Kapitałowa LUG S.A., w skład, której wchodzą następujące
podmioty:
Spółka zależna LUG Light Factory Sp. z o.o. - dnia 01.08.2008r. przejęła dotychczasową działalnośd
realizowaną przez Emitenta i zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem, produkcją oraz sprzedażą
opraw oświetleniowych;
Spółka zależna LUG GmbH - od 11.09.2008r. jest elementem zagranicznej organizacji handlowej
Grupy Kapitałowej LUG S.A. i skupia się na sprzedaży oraz promocji produktów na rynku
niemieckim;
Spółka zależna T.O.W. LUG Ukraina - została utworzona w 2005 roku i zajmowała się sprzedażą
opraw marki LUG na rynku ukraioskim. Na dzieo bilansowy 31.12.2009r. działalnośd spółki była
zawieszona z powodu trudnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie
wynikających ze złej sytuacji finansowej kraju, powszechności łamania przepisów prawnych
i zjawisk korupcyjnych.
4 marca 2010 – zarejestrowanie przez Sąd Rejestrowy podziału akcji LUG S.A. (tzw. splitu), w wyniku
którego wartośd nominalna akcji wynosi 0,01 zł (słownie: 1 grosz) a kapitał zakładowy Spółki dzielił się na
143 971 400 akcji serii A i B.

23 marca 2010 – podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji zamkniętej (tj.
z zachowaniem prawa poboru) akcji serii C
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7.2

Działalnośd prowadzona przez Emitenta

Emitent od 2005 r. skupia swoją działalnośd na do produkcji przemysłowych opraw
oświetleniowych. Grupa Kapitałowa LUG S.A. działa w segmencie profesjonalnej techniki świetlnej
o wysokich wymaganiach technicznych i użytkowych. Obecnie oferta LUG obejmuje szereg grup opraw
oświetleniowych przemysłowych i dekoracyjnych: zewnętrznych – od iluminacji budynków, ulic,
parkingów czy obiektów sportowych, oraz wnętrzowych – stosowanych w salonach sprzedaży, biurach
i marketach. Produkty te łączą nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością i znakomitymi parametrami
świetlnymi, dzięki czemu spełniają wymagania rynku unijnego i zaspokajają upodobania użytkowników.
Po zdominowanym przez niestabilne nastroje w gospodarce globalnej roku 2009, Grupa Kapitałowa
Emitenta
dynamicznie
rozpoczęła
2010
rok.
Projekty
optymalizacyjne
realizowane
w ramach programu „10% Business Improvement” przyniosły wyraźną poprawę wyników i kondycji Grupy.
W I kwartale 2010 roku Grupa Kapitałowa LUG S.A. poprawiła dynamikę sprzedaży
i wypracowała 15 774,35 tys. zł przychodów ze sprzedaży w stosunku do 15 225,54 tys. zł
w analogicznym okresie przed rokiem. Analiza porównawcza jednostkowych przychodów ze sprzedaży
spółki zależnej LUG Light Factory Sp. z o.o. również wskazuje na poprawę dynamiki – spółka poprawiła
przychody o blisko 1 000,00 tys. zł.

7.2.1

Grupa Kapitałowa Emitenta

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej LUG („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) jest spółka LUG S.A.
(„Spółka”, „Emitent”).
Kraj siedziby:
Polska
Siedziba Spółki:
Zielona Góra
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Przepisy prawa:
Prawo polskie, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych
Adres siedziby:
ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra
Numery telekomunikacyjne:
tel. (068) 45 33 200, fax. (068) 45 33 201
Poczta elektroniczna:
lug@lug.com.pl
Strona internetowa:
www.lug.com.pl
REGON:
080201644
NIP:
929-16-72-920
Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym
przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000287791.
Na dzieo 31.12.2009r. jednostka dominująca objęła konsolidacją następujące jednostki zależne:
LUG Light Factory Sp. z o.o.;
LUG GmbH;
T.O.W. LUG Ukraina (działalnośd zawieszona).
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Wykres 1 Struktura Grupy Kapitałowej LUG S.A.

Spółka
dominująca
posiadająca
100%
udziałów

LUG S.A.

LUG
Light Factory
Sp. z o.o.

LUG GmbH

T.O.W.
LUG Ukraina

Źródło: LUG S.A.

Tabela 12 Dane jednostek powiązanych kapitałowo z Emitentem
Nazwa jednostki

LUG Light Factory Sp. z o.o.

Siedziba

ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra

Przedmiot przeważającej działalności

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego. Produkcja
sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych.

Organ rejestrowy

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000290498

NIP

929-17-85-452

REGON

080212116

Charakter dominacji

Zależna

Metoda konsolidacji

Pełna

Procent posiadanego kapitału
zakładowego

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu wspólników

100%

Nazwa jednostki

LUG GmbH

Siedziba

Karl Marx Strasse 7, 15230 Frankfurt (Oder)

Przedmiot działalności

Produkcja, dystrybucja i instalacje opraw oraz urządzeo
elektrycznych.

Organ rejestrowy

Amtsgericht: Frankfurt (Oder) HRB 12835

Ust-IdNr

DE262127740

Charakter dominacji

Zależna

Metoda konsolidacji

Pełna

Procent posiadanego kapitału
zakładowego

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu wspólników

100%

Nazwa jednostki

T.O.W. LUG Ukraina

Dokument Informacyjny

44 | S t r o n a

Siedziba

ul. Diehtiariwska 62A, 03040 Kijów

Przedmiot działalności

Projektowanie, produkcja i handel sprzętem oświetleniowym

Organ rejestrowy

Administracja Paostwowa rejonu Szewczenkowskiego
m. Kijowa

Nr identyfikacyjny

34190214

Charakter dominacji

Zależna

Metoda konsolidacji

Pełna

Procent posiadanego kapitału
zakładowego

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu wspólników

100%

Informacja dodatkowa

Emitent zawiesił działalnośd spółki z powodu trudnych
warunków prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie
wynikających ze złej sytuacji finansowej kraju, powszechności
łamania przepisów prawnych i zjawisk korupcyjnych.

Źródło: LUG S.A.

7.2.2

Podstawowe informacje o produktach i usługach

Asortyment Grupy Kapitałowej LUG S.A. to zdywersyfikowany portfel produktów pogrupowanych
w 15 kategorii. Grupy opraw oświetleniowych zewnętrznych dedykowane są do iluminacji budynków, ulic,
parkingów czy obiektów sportowych, natomiast oprawy oświetleniowe wnętrzowe stosowane są przede
wszystkim w salonach sprzedaży, biurach, galeriach handlowych, obiektach przemysłowych. Wysokie
parametry świetlne opraw marki LUG potwierdzają certyfikaty jakości: TUV, CE, ENEC, GOST oraz liczne
nagrody i wyrazy uznania.
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Wykres 2 Grupy asortymentowe opraw marki LUG w ramach oświetlenia wewnętrznego

Oprawy
szklane
i gipsowe

Oprawy
światła
pośredniego

Oprawy
rastrowe
i modułowe

Oświetlenie
powierzchni
czystych
Linie
szybkiego
montażu

Oprawy
downlight

Oprawy
przemysłowe

Projektory

Systemy
oświetleniowe

Plafoniery

Asortyment
LUG

Oprawy
dekoracyjne

Oprawy
awaryjne
i ewakuacyjne

(oświetlenie
wewnętrzne)

Źródło: LUG S.A.

Wykres 3 Grupy asortymentowe opraw marki LUG w ramach oświetlenia zewnętrznego

Oswietlenie
uliczne

Oprawy dekoracyjne
zewnętrzne

Naświetlacze

Asortyment
LUG
(oświetlenie
zewnętrzne)
Źródło: LUG S.A.
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Główne grupy produktów marki LUG:
OPRAWY WEWNĘTRZNE
Oprawy dekoracyjne
Szeroka grupa opraw dekoracyjnych do oświetlenia wewnętrznego stanowi uzupełnienie oświetlenia
ogólnego, podnoszącego estetykę wnętrz użytkowych takich jak biura, sale konferencyjne, hole,
restauracje. Oryginalny design, nowoczesne formy i kształty opraw zwieszanych, natynkowych i kinkietów,
czy też wykorzystanie oryginalnego połączenia metalu z tworzywem sztucznym lub szkłem pozwalają
nadad wnętrzom niepowtarzalny wystrój. Oprawy dekoracyjne marki LUG znajdują uznanie w oczach
inwestorów budowlanych, deweloperów i architektów.
Systemy oświetleniowe
Oprawy systemowe marki LUG to innowacyjne i eleganckie rozwiązania pozwalające na budowanie
nowoczesnych systemów świetlnych, które cechują się dużą funkcjonalnością. Wysokiej jakości osprzęt
elektryczny i nowej generacji źródła światła w nich zastosowane podnoszą komfort i jakośd np. pracy oraz
pozwalają na stworzenie rozwiązao przyjaznych dla środowiska.
Projektory
Projektory mają zastosowanie w pomieszczeniach wymagających oświetlenia o dużej, ukierunkowanej
światłości. Stanowią uzupełnienie ogólnego oświetlenia przestrzeni sprzedażowych i wystawowych. Małe
gabaryty, subtelny i nowoczesny kształt sprawiają, że projektory marki LUG wykorzystywane są do
oświetlenia wnętrz o różnorodnej architekturze. W ofercie znajdują się projektory wnętrzowe wąskoi szerokostrumieniowe, w których stosuje się metalohalogenkowe źródła światła.
Oprawy downlight
Oprawy marki LUG typu downlight dedykowane są do szerokiej gamy świetlówek kompaktowych oraz do
bardzo ekonomicznych i energooszczędnych źródeł metalohalogenkowych. Te ostatnie mają szczególne
zastosowanie w oświetleniu przestrzeni sprzedażowych i wystawowych. Ponadto w ofercie znajduje się
szeroki wybór odbłyśników, elementów dekoracyjnych wykonanych z materiałów takich jak szkło, pleksi
oraz aluminium. Oprawy typu downlight występują w wersji do wbudowania i w wersji natynkowej.
Oprawy szklane i gipsowe
Seria wysokiej jakości szklanych opraw dekoracyjnych obejmuje oprawy zwieszane, ścienne
i plafoniery. Klosze wykonane z trójwarstwowego szkła mlecznego tzw. TRIPLEX generują efekt miękkiego,
rozproszonego światła, zapewniając jednocześnie bardzo dużą sprawnośd opraw. Natomiast gipsowe
oprawy dekoracyjne to szeroki wybór kinkietów i plafonier, wykonanych z masy gipsowej. Specjalna
obróbka chemiczna zwiększa odpornośd tego tworzywa na uszkodzenia mechaniczne, zadrapania oraz
pozwala na zastosowanie tych opraw w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak łaźnie i baseny. Ciekawe
kształty i duże formy dają nowe możliwości projektowania wnętrz i rozwiązao architektonicznych. Oprawy
zostały docenione nie tylko przez klientów firmy LUG, ale również przez Instytut Wzornictwa
Przemysłowego w Warszawie. Seria opraw gipsowych EKO została odznaczona znakiem DOBRY WZÓR
oraz otrzymała nagrodę Ministra Gospodarki Wzór Roku.
Oprawy światła pośredniego
Seria opraw, charakteryzująca się wysoką jakością światła: pośredniego lub bezpośrednio-pośredniego,
tworząca specyficzny nastrój oświetlonych wnętrz dzięki tzw. efektowi „miękkiego światła”. Oprawy z tej
rodziny mają zastosowanie w biurach, salach konferencyjnych, bankach, w gabinetach lekarskich oraz
pomieszczeniach reprezentacyjnych, chroniąc przed olśnieniem odbiciowym.
Oprawy rastrowe i modułowe
Oprawy rastrowe jest to szeroka gama opraw sufitowych dedykowanych do oświetlenia ogólnego
przestrzeni biurowych oraz innych pomieszczeo wymagających wysokiej ochrony przed olśnieniem.
Oprawy przeznaczone są do świetlówek liniowych T5 i T8. Oprawy rastrowe na świetlówki liniowe T5 są
podstawą nowoczesnego, energooszczędnego i ekologicznego oświetlenia pomieszczeo. Umożliwiają
zastosowanie inteligentnych systemów sterowania światłem sztucznym w zależności od natężenia światła
dziennego. W oprawach rastrowych marki LUG stosowane są najnowsze rozwiązania techniczne, które
pozwalają na sterowanie oświetleniem w taki sposób, iż system oświetleniowy potrafi wykryd osoby na
stanowisku pracy i dostosowad ilośd generowanego światła do aktualnych potrzeb w zależności od ilości
światła dziennego.
Oświetlenie powierzchni czystych
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Oprawy dedykowane do oświetlania powierzchni czystych to grupa energooszczędnych opraw na
świetlówki liniowe T8 i T5 z IP65 (szczelnych). Oprawy wyposażone są standardowo w raster paraboliczny
w wersji błyszczącej oraz hartowaną szybę lub pleksi przezroczystą , wszystkie dostępne są w wersji
z modułem awaryjnym. Oprawy te posiadają specjalistyczne zastosowanie m.in. w obiektach służby
zdrowia, salach operacyjnych, laboratoriach czyli w pomieszczeniach, gdzie konieczne jest zapewnienie
sterylności, ochrony przed wilgocią i zapyleniem oraz wymagane jest wysokie natężenie światła.
Linie szybkiego montażu
Linie szybkiego montażu, to oprawy do łączenia w ciągi świetlne, na świetlówki liniowe T8 i T5,
dostępne w modułach o długości około 1,5 i 3 metry. Przeznaczone są do oświetlenia
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych np. w marketach, hurtowniach, centrach logistycznych,
halach produkcyjnych lub magazynowych. Konstrukcja opraw umożliwia ekonomiczne rozwiązania
oświetlenia z możliwością załączania sekcjami. Funkcja ta jest wyjątkowo pożądana w miejscach, gdzie
o różnych porach dnia lub pracy wymagane jest różne natężenie światła. Ważną cechą tej grupy opraw
jest ich szybki i łatwy montaż bez wykorzystania narzędzi.
Oprawy przemysłowe
Szeroka gama opraw do oświetlenia obiektów przemysłowych ma zastosowanie w pomieszczeniach takich
jak hale produkcyjne, warsztaty, magazyny, laboratoria, pomieszczenia handlowe, parkingi podziemne,
garaże, stacje paliw. Jest to bardzo szeroka rodzina opraw, a obejmuje: oprawy typu High Bay,
nowoczesne rozwiązania oświetlenia przemysłowego, z wykorzystaniem świetlówek T5 z możliwością
oświetlenia ulicznego, oprawy do oświetlenia ulicznego, oprawy kloszowe o różnym stopniu szczelności.
Plafoniery
Plafoniery oferowane przez LUG to seria uniwersalnych opraw stanowiących uzupełnienie oferty przy
realizacji oświetlenia inwestycji. Dostępne są w wersjach z kloszem poliwęglanowym (PC) lub szklanym.
Plafoniery można montowad bezpośrednio na ścianie lub na suficie. Mają one zastosowanie we
wszelkiego rodzaju pomieszczeniach użyteczności publicznej, również tych gdzie występuje podwyższona
wilgotnośd.
Oprawy awaryjne i ewakuacyjne
Grupa opraw awaryjnych to w głównej mierze oprawy oświetlenia dróg ewakuacyjnych oraz wyjśd
bezpieczeostwa. Oprawy awaryjne oferowane przez firmę LUG dostępne są w wersjach jednoi dwufunkcyjnych oraz z możliwością podłączenia do centralnej baterii. Szeroki wybór wzornictwa, różne
moce oraz wymogi bezpieczeostwa pozwalają stosowad oprawy oświetlenia awaryjnego we wszystkich
rodzajach pomieszczeo – począwszy od pomieszczeo przemysłowych, użyteczności publicznej po biurowe
i reprezentacyjne.
OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
Naświetlacze
Naświetlacze marki LUG to rodzina opraw, które współpracują z lampami metalohalogenkowymi, jak
również z sodowymi. Mają zastosowanie zwłaszcza w oświetleniu zewnętrznym. Charakteryzuje je duża
wydajnośd i wysoka żywotnośd. W ofercie znajdują się naświetlacze do zastosowao profesjonalnych
(o mocy 1000 i 2000W), które spełniają rygorystyczne wymagania przekazu HDTV. Ponadto grupę tą
tworzą również naświetlacze powszechnego użytku (o mocach od 70 do 400W). Wysoka klasa szczelności
pozwala na zastosowanie tego typu opraw do oświetlania parkingów, fasad budynków, pomników,
obiektów architektonicznych, hal produkcyjnych i magazynowych jak również obiektów sportowych.
Oświetlenie uliczne i parkowe
Jest to grupa opraw oświetlenia zewnętrznego, które można podzielid na dwie rodziny tj. pierwsza, to
nowoczesne opraw do oświetlenia drogowego zaprojektowane do trzech różnych zastosowao tj. do
oświetlenia terenów mieszkalnych i dróg lokalnych, dróg głównych oraz autostrad. Drugą rodzinę tworzą
oprawy dekoracyjne parkowe stanowiące estetyczne i energooszczędne rozwiązanie zapewniające światło
nocą, i komponujące się z architekturą otoczenia.
Oprawy dekoracyjne zewnętrzne
Seria opraw dekoracyjnych zewnętrznych zaliczana do grupy oświetlenia architektonicznego. Ich zadaniem
jest kreowanie efektów świetlnych, eksponowanie wybranych części budynku, podkreślenie i wydobycie
detali architektonicznych tak, aby stworzyd atrakcyjny wizerunek oświetlanego obiektu. Łączą w sobie
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funkcje użytkowe (oświetlenie terenu) z funkcją dekoracyjną. Różnorodnośd form i stosowanych źródeł
światła, wybór układów optycznych, pozwalają na realizację ciekawych projektów iluminacji.

Tabela 13 Udział poszczególnych grup asortymentowych w przychodach ze sprzedaży

Wyszczególnienie

2009 r.

2008 r.

Oprawy przemysłowe

32,41 %

34,00%

Oprawy architektoniczne

43,20%

42,62%

Oprawy zewnętrzne

21,54%

20,34%

2,85%

3,03%

100,00%

100,00%

Oprawy awaryjne
Razem
Źródło: LUG S.A.

7.2.3

Główne rynki działania

Podstawowym rynkiem działania Grupy Kapitałowej LUG S.A. jest rynek krajowy. Dominującymi kanałami
dystrybucji produktów marki LUG na tym rynku są sieci hurtowe oraz hurtownie elektrotechniczne
i ogólnobudowlane. Ponadto w 2009 roku Emitent rozpoczął proces rozbudowy struktury handlowej,
który w obrębie rynku krajowego polega na tworzeniu biur regionalnych w największych miastach Polski:
Warszawa, Łódź, Poznao, Wrocław, Katowice, Lublin, Gdaosk, Szczecin. Zadaniem biur jest nawiązywanie
ścisłej współpracy z architektami i pracowniami projektowymi.
Rysunek 1 Krajowy rynek działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A.

Źródło: LUG S.A.
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W 2009 roku wzrósł udział eksportu w ogólnej sprzedaży realizowanej przez Grupę Kapitałową Emitenta.
Dynamika eksportu w latach 2008 – 2009 ukształtowała się na poziomie 48,6%, co po wyeliminowaniu
wpływu kursu EUR/PLN oznacza 20% wzrost sprzedaży zagranicznej w 2009 roku w stosunku do roku
poprzedniego.
Wykres 4 Dynamika eksportu w latach 2008 – 2009 [tys. PLN]

* Po wyeliminowaniu wpływu kursu EUR/PLN dynamika eksportu r/r wyniosła +20%
Źródło: LUG S.A.

Zagraniczne rynki działania Grupy Kapitałowej LUG S.A. to blisko 40 paostw w różnych częściach świata:
Europa (m.in. Niemcy, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Ukraina, kraje skandynawskie, kraje Beneluxu,
Francja, Wielka Brytania, Czechy, Słowacja, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, Czarnogóra i inne);
Bliski Wschód (m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Katar, Liban, Libia);
Afryka (m.in. Algieria, Maroko).
W efekcie realizowanej strategii i działao zmierzających do stworzenia nowoczesnej sieci sprzedaży
zagranicznej Grupa Kapitałowa LUG S.A. nieprzerwanie od 6 miesięcy odnotowuje wzrost dynamiki sprzedaży
na rynkach zagranicznych i konsekwentnie realizuje założenie o osiągnięciu 50% udziału eksportu w całkowitych
przychodach ze sprzedaży.

Wykres 5 Struktura sprzedaży Grupy Kapitałowej LUG S.A. na dzieo 31.03.2010r.

46,70%
53,30%

kraj
export

Źródło: LUG S.A.
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Rysunek 2Rynki działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A.

Źródło: LUG S.A.

Podstawowym kanałem dystrybucji na rynkach
elektroinstalacyjnych i oświetlenia przemysłowego.

eksportowych

są

importerzy

materiałów

Do 31.07.2008r. Emitent funkcjonował na rynku oświetleniowym prowadząc działalnośd produkcyjną
w Polsce oraz handlową w Polsce i za granicą. W dniu 01.08.2008r. funkcje te przejęła spółka zależna
LUG Light Factory Sp. z o.o. Od dnia 01.08.2008r. LUG S.A., podmiot dominujący Grupy Kapitałowej
LUG S.A., zajmuje się nadzorem i kontrolą spółek zależnych oraz wdrażaniem strategii rozszerzania sieci
przedstawicielstw na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.
Struktura odbiorców Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2009r. - 31.12.2009r. była znacznie
zdywersyfikowana zarówno podmiotowo jak i geograficznie, co stanowiło istotny czynnik stabilizujący jej
sytuację finansową. Grupa współpracowała z dużą ilością stałych odbiorców, wśród których nie było
podmiotów wyraźnie dominujących w kontaktach handlowych z przedsiębiorstwem.
Istotnym posunięciem Emitenta z zakresu rozszerzania zasięgu organizacji handlowej LUG S.A. było
utworzenie 11.09.2008r. spółki zależnej LUG GmbH, której podstawowym działaniem jest handel
i promocja opraw oświetleniowych marki LUG na rynku niemieckim. Działalnośd LUG GmbH
systematycznie zwiększa udział i wpływ Grupy Kapitałowej LUG S.A. w niemieckim segmencie
profesjonalnych opraw oświetleniowych.

7.2.4

Otoczenie rynkowe Emitenta

Udział opraw marki LUG w produkcji sprzedanej segmentu profesjonalnej techniki świetlnej w Polsce
szacuje się na poziomie 5,5% w 2008. Tabela 6 przedstawia szacunkowe dane o produkcji sprzedanej
odnoszące się do produkcji sklasyfikowanej pod numerem 31.50.25 i 31.50.3 PKWiU (segment działania
Grupy Kapitałowej LUG S.A.) oraz dane dotyczące wartości przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez
Grupę Kapitałową LUG S.A. w latach 2006 – 2009.
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Tabela 14 Udział produktów marki LUG w polskim rynku sprzętu oświetleniowego w latach 2006 – 2009
2006

2007

2008

2009

produkcja sprzedana przemysłu oświetleniowego

883 390,4

959 081,4

1 106 096,9

b.d.

przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LUG S.A.

49 337,2

59 684,2

60 568,6

60 439,6

5,6%

6,2%

5,5%

-

udział w rynku Grupy Kapitałowej LUG S.A.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Profesjonalnie zorganizowany rynek oświetleniowy w Polsce charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem.
Na rynku obserwujemy pełen przekrój dostawców oświetlenia, począwszy od małych kilkuosobowych firm
rodzinnych, specjalizujących się w oświetleniu domowym, poprzez duże krajowe firmy o ukształtowanej
pozycji i szerokim asortymencie (w tym Grupa Kapitałowa LUG S.A.) a koocząc na przedstawicielach
światowego przemysłu oświetleniowego.

Wykres 6 Struktura rynku oświetleniowego w Polsce w 2007r.
segment producentów opraw oświetleniowych
segment producentów źródeł światła

40%
60%

Źródło: Opracowanie własne Emitenta na podstawie danych GUS.

7.2.5

Strategia rozwoju Emitenta oraz opis wykorzystania środków z emisji

Strategia Emitenta
Dominujący wpływ kryzysu ekonomicznego na gospodarkę w 2009 roku skłonił Zarząd Emitenta do
weryfikacji i aktualizacji strategii działania Grupy Kapitałowej LUG S.A. Nowa strategia wyznaczyła
następujące kierunki działania: utrzymanie udziałów w rynku krajowym, zwiększanie sieci
przedstawicielstw w kraju (biura projektowe), rozwój udziału eksportu w strukturze przychodów ze
sprzedaży, wdrażanie programu optymalizacyjnego „10% Business Improvement”. W ramach programu
uruchomiono szereg projektów, które obejmowały m.in. następujące obszary działania: modernizacja
struktury handlowej, redukcja kosztów zakupów, uniezależnienie od dostawców, pobudzenie sprzedaży
produktów słabo rotujących, zmiany systemu premiowania i inne.
Głównym bodźcem Projektu modernizacji struktury handlowej był nasilająca się konkurencja na rynku
krajowym, spotęgowana walka cenowa wywołana przestojem inwestycyjnym z powodu kryzysu
gospodarczego oraz koniecznośd obniżania marży handlowej. W odniesieniu do rynku krajowego Projekt
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polega na zmianie zasad funkcjonowania i dotarcia do klientów, architektów i projektantów poprzez
otwarcie regionalnych biur projektowo-handlowych. Docelowo będzie funkcjonowad 9 biur, a klientów
łącznie obsługiwad będzie na terenie kraju 24 doradców klienta (menadżerowie sprzedaży i specjaliści ds.
projektowania). Na rynkach zagranicznych powołano dwa przedstawicielstwa w terenie (na Kraje Bałtyckie
oraz Rosję) oraz trwa rozbudowa działalności spółki zależnej LUG GmbH.
Ograniczeniu kosztów komponentów służył natomiast Projekt redukcji kosztów zakupu. Sytuacja rynkowa
w II połowie 2009 roku pokazała, że dotychczasowi dostawcy, reagując na okresowo mniejszy popyt
rynkowy i zmniejszając własne stany magazynowe, doprowadzili do sytuacji, w której sami nie byli
w stanie realizowad wszystkich zamówieo. Podjęte przez Zarząd Emitenta działania zminimalizowały
ryzyko związane z pozyskaniem komponentów i zabezpieczyły terminowośd realizacji zamówieo klientów.
Ponadto w 2009 roku zostało zunifikowanych wiele elementów wspólnych, stanowiących komponenty dla
różnych typów opraw oświetleniowych oraz zakupiono nowoczesną stację do okablowania opraw
składającą się z robota kablującego i automatycznego systemu testującego. Inwestycja ta pozwoliła
zmienid system montażu jednej z grup opraw i zoptymalizowad wykorzystanie zdolności montażowych,
dzięki czemu Grupa LUG jest w stanie elastycznie reagowad na popyt rynkowy. Kolejny Projekt redukcji
poziomu produktów słabo rotujących, mimo wskazanej zmiany technologii produkcji, pozwolił utrzymad
zapasy na niemal niezmienionym poziomie. Na 2010 rok zaplanowano wdrożenie nowego systemu
premiowania, który został opracowany w 2009 roku. System jest oparty na motywacji pracowników
w kontekście realizacji jednego wspólnego celu całej organizacji. Poziom realizacji celu, zdefiniowanego
w formie takich wskaźników jak przychody ze sprzedaży czy zysk netto, będzie podstawowym kryterium
premiowania. Cały system będzie funkcjonowad w oparciu o szereg elementów tworzących motywacyjne
środowisko pracy.
W ramach realizowanej strategii Grupa Kapitałowa LUG S.A. w 2009 roku oraz w I kwartale 2010 roku
zrealizowała wiele projektów oświetleniowych, spośród których do najważniejszych należą:
Tabela 15. Największe realizacje Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2009 roku i w I kwartale 2010r.
POLSKA

RYNKI ZAGRANICZNE
Obiekty sportowe

- Stadion Motoarena, Toruo
- Hala Ludowa, Wrocław
- Hala Atlas Arena, Łódź
- Stadion piłkarski, Wrocław
- Stok narciarski, Zieleniec i Łysa Góra
- Hala Widowiskowo-Sportowa, Kąty Wrocławskie
- Centrum Sportu i Rekreacji „Parkowa", Łódź
- Klub Sportowy AZS Politechnika Wrocławska i
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław
- Hala Sportowo Rekreacyjna, Witoszów Dolny

- Skocznia narciarska, Holmenkollen, Norwegia
- Al Khobra Hall, Tripolis, Libia
- Atlas Arena, Amsterdam, Holandia

Centra handlowe

- Galeria CUPRUM Arena, Lubin
- Galeria Przymorze, Gdaosk
- Galeria Bielawska, Bielawa
- Galeria Piastów II, Legnica

- Centrum Handlowe Steinkjer, Norwegia
- Centrum Handlowe Solaris, Tallin, Estonia
- Centrum Handlowe Dneprowskaja Pristan, Kijów,
Ukraina
- Centrum Handlowe Mukusalas, Ryga, Łotwa
- Targ Urmas, Litwa
- Centrum Handlowe, Murmaosk, Rosja
- Parkhaus, Friedrichshafen, Niemcy
- Dom handlowy Porta Möbelhaus, Dessau, Niemcy
- Torget Vest, Dramenn, Norwegia
- Konzum Dalmare, Chorwacja
Obiekty biurowo-przemysłowo-produkcyjne

- Fabryka Rolls Royce, Gniew
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- Fabryka Print Pack, Kutno
- Oczyszczalnia, Żywiec
- Fabryka Wagonów, Kalisz

- PBLC Business Center, Łotwa
- Haussmann Project, Paryż, Francja
Obiekty użyteczności publicznej, hotele, muzea, inne

- Łódzki Dom Kultury, Łódź
- Muzeum Potockich w Łaocucie - Maneż, Łaocut

- Technical University , Tallin, Estonia
- Melanchton School, Bergschenhoek, Holandia
- Wolfert Dalton School, Bergschenhoek, Holandia
- Danvik Skole, Danvik, Norwegia
- CUN Uniwersytet Katolicki, Nijmegen, Holandia
- Reval Hotel, Ryga, Łotwa
- Concept Club, Sankt Petersburg, Rosja

Opis wykorzystania środków z emisji
Głównym celem działao podejmowanych przez Emitenta jest zwiększenie mocy produkcyjnych i
poszerzenie możliwości rozbudowy asortymentu LUG o nowe linie produktowe, rozwój zagranicznej
organizacji handlowej oraz zmniejszenie zadłużenia Grupy Kapitałowej LUG S.A. Ze względu na powyższą
strategię właśnie Emitent przeznaczy środki z emisji na:
zakup prasy rewolwerowej z napędem serwo-elektrycznym – realizacja w 2010 roku;
poszerzanie działalności niemieckiej spółki zależnej
LUG GmbH oraz utworzenie
przedstawicielstw handlowych we Francji i w krajach arabskich (koszty organizacji, wynajmu
powierzchni biurowych, zatrudnienie 3 osób) – realizacja 2011 rok;
spłatę kredytów w euro tj. obniżenie zadłużenia – realizacja w 2010 roku;
zwiększenie środków obrotowych – realizacja w 2011 roku;
Realizacja projektu zakupu prasy rewolwerowej pozwoli obniżyć koszty produkcji oraz dostosować ofertę
produktową do oczekiwań zagranicznych odbiorów poprzez wdrażanie nowych, zaawansowanych technicznie
opraw oświetleniowych.
Ponadto celem przedsiębiorstwa jest również ekspansja na rynkach eksportowych o dużym potencjale wzrostu.
To natomiast wymaga od przedsiębiorstwa nakładów finansowych związanych z otwieraniem nowych
przedstawicielstw regionalnych – Francja i kraje arabskie. Duży potencjał rynku niemieckiego z kolei oraz
rosnąca dynamika sprzedaży opraw pozwalają prognozować, że inwestycje w organizację handlową LUG GmbH
przyniosą duże korzyści m.in. wzrost sprzedaży i stabilny udział w rynku.
Przeznaczenie części środków na spłatę zobowiązań kredytowych ma na celu obniżenie kosztów finansowych
Grupy. Spłata w wysokości 2 000 000,00 przy obecnym poziomie EURIBOR przyniesie rocznie oszczędności na
poziomie 78 000,00.
Realizacja celów emisyjnych wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej LUG S.A., która obejmuje rozbudowę
mocy produkcyjnych, stymulację dynamiki sprzedaży i implementację nowych linii produktowych o wysokich
parametrach technicznych

7.2.6

Osiągnięcia w dziedzinie badao i rozwoju

Z dniem 01.08.2008r. spółka w pełni zależna od Emitenta, LUG Light Factory Sp. z o. o. przejęła działalnośd
produkcyjną i handlową, w tym także działalnośd z zakresu badao i rozwoju. Do dnia 01.08.2008r. LUG S.A.
dokonywał badao i wewnętrznej oceny zgodności produktów z wymaganiami przepisów prawnych
obowiązujących na terenie kraju, których uzupełnieniem były badania zlecane notyfikowanym jednostkom
certyfikująco-badawczym. Obecnie w nowej siedzibie mieści się nowoczesne laboratorium, które prowadzi
badania opraw marki LUG.
Od 2008 roku w Grupie Kapitałowej LUG S.A. nastąpił znaczący postęp innowacyjności, która opiera się na
dwóch filarach: nowoczesnych metodach projektowania oraz automatyzacji procesów produkcyjnych.
Wdrożone zaawansowane technologicznie oprogramowanie pozwala projektowad oprawy w środowisku
3D wykorzystując technologię szybkiego prototypowania (tzw. fast prototyping) oraz drukarki
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przestrzenne. W 2009 roku zakupiono kolejne oprogramowanie projektowe o wartości ponad 131 tys.
PLN, a w procesie produkcyjnym wykorzystywana jest automatyczna stacja do okablowania opraw, która
składa się z robota kablującego i automatycznego systemu testującego.
Stosowane technologie pozwalają:
wielokrotnie skrócid proces wdrożenia nowej oprawy w stosunku do procesu wykorzystującego
tradycyjne metody;
ograniczad ryzyko błędów wynikających z aspektu ludzkiego;
produkowad krótkie serie produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb konkretnego
klienta (tzw. customizacja).
W zmodernizowanym laboratorium poza testowaniem opraw i komponentów pod względem
bezpieczeostwa użytkowania, badane są również warunki termiczne, szczelnośd opraw (stopieo IP),
odpornośd na udary mechaniczne odpowiedzialne za starzenie tworzyw sztucznych (stopieo IK),
a także wszelkie parametry elektryczne. Laboratorium Grupy Kapitałowej LUG S.A. to jednocześnie wciąż
udoskonalane przyrządy pomiarowe, jak chodby komora bezprzeciągowa do badao termicznych opraw
oświetleniowych, zgodna z normą PN-EN 60598-1, która zapewnia niezmienne warunki podczas badania,
urządzenie do badania metodą rozgrzanym drutem oraz komora do przeprowadzania prób palności
materiałów, zgodne z normą PN-EN 60695-2-10, jak również komora do badao cieplnych, w której
przeprowadzane są testy starzeniowe tworzyw sztucznych, dzięki czemu można symulowad, jaką trwałośd
będzie miało dane tworzywo. Laboratorium jest w pełni dostosowane do potrzeb szerokiego spektrum
kontroli jakości produktów.
Tabela 9 prezentuje podstawowe wielkości charakteryzujące działalnośd Grupy Kapitałowej LUG S.A.
w zakresie badao i rozwoju.
Tabela 16. Ilośd przyznanych certyfikatów i wdrożonych opraw w 2009 roku
Nazwa
Certyfikaty GOST
Nowe wdrożone oprawy
Wdrożone modyfikacje opraw
Źródło: LUG S.A.

Ilośd
1280 indeksów
31
465

Ponadto w IV kwartale 2009 roku uruchomiono, we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim program
badao kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) opraw

7.2.7

Perspektywy rozwoju rynku

Główny Urząd Statystyczny (GUS) oraz Narodowy Bank Polski nie wskazują w swych prognozach na
większe zagrożenia w odniesieniu do koniunktury i gospodarki w 2010 roku, a jako czynnik pobudzający
krajową produkcję wskazują eksport. Wnioski wykazują zgodnośd z wynikami Emitenta, które w ostatnim
kwartale 2009 roku wykazały rosnące tempo poprawy dynamiki przychodów ze sprzedaży. Przy czym za tą
pozytywną tendencję odpowiadała przede wszystkim dynamika sprzedaży na rynkach eksportowych,
która w listopadzie i grudniu 2009 roku ukształtowała się na poziomie przekraczającym +100%
w odniesieniu do analogicznych okresów przed rokiem. Zarząd Emitenta spodziewa się ożywienia
w branży oświetleniowej, za które będzie odpowiadad trend oszczędzania energii elektrycznej,
realizowany w paostwach Unii Europejskiej za pośrednictwem regulacji prawnych, spośród których
najistotniejsze są:
• Dyrektywa 2002/91/WE w sprawie jakości energetycznej budynków;
• Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności koocowego użytkowania energii – dyrektywa ta
ustanawia ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących
energię;
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• Rozporządzenie UE określające środki wykonawcze dotyczące produktów oświetlenia w sektorze
instytucjonalnym (Tertiary Lighting) –
jako środek wykonawczy do dyrektywy 2006/32/WE
rozporządzenie weszło w życie we wszystkich krajach członkowskich 13.04.2009r.;
Lata 2009 – 2017 będą również obfitowad w zmiany dotyczące produktów oświetleniowych związane
z Krajowym Planem Działao dot. Efektywności Energetycznej, zgodnie z którym krajowe zużycie energii do
2016 roku powinno ulec zmniejszeniu o 53 452 GWh, z czego 16% ma stanowid oszczędności energii
elektrycznej. Europejskie szacunki dotyczące modernizacji oświetlenia obiektów użyteczności publicznej,
dróg, ulic, gospodarstw domowych oraz oświetlenia biurowego wskazują na możliwośd zrealizowania 20%
oszczędności energii elektrycznej. Realnośd prognoz zapewnia m.in. fakt, iż modernizacja oświetlenia
w kierunku energooszczędności jest inwestycją, która charakteryzuje się niską kapitałochłonnością
i krótkim okresem zwrotu poniesionych nakładów. Zarząd Emitenta jest przekonany iż, obok czynnika
energooszczędności, siłą napędową całej branży jest rozwój nowych technologii. Po dokładnej analizie
rynku producentów opraw oświetleniowych, a także na podstawie wnikliwych konsultacji potrzeb
zagranicznych odbiorców, został uruchomiony strategiczny program wdrożenia nowej marki opraw Flash
DQ. Marka ta będzie charakteryzowała się najwyższą jakością zastosowanych materiałów i komponentów
elektrycznych oraz nowoczesnym, autorskim designem firmowanych przez nią opraw. Produkty w marce
Flash DQ dedykowane będą do luksusowych realizacji oświetlenia wnętrz, m.in. hoteli czy powierzchni
biurowych i wypełnią niszę rynkową, w ramach której funkcjonują obecnie praktycznie wyłącznie włoscy
producenci. Duże znaczenie dla rozwoju rynku oświetleniowego w Polsce będzie miał również rozwój
budownictwa infrastrukturalnego (oświetlenie drogowe, sportowe, hotelowe etc.) związanego
z organizacją m.in. EURO 2012.

7.3
7.3.1

Akcjonariusze Emitenta posiadających co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Struktura akcjonariatu przed emisją akcji serii C

Przedstawiona poniżej struktura akcjonariatu uwzględnia dokonany na mocy Uchwały nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z dnia 15 lutego 2010 roku podział akcji czyli tzw. split
akcji w stosunku 1:4, który oznacza obniżenie wartości nominalnej akcji serii A i B z kwoty 0,04 zł do 0,01
zł, bez zmiany wysokości kapitału zakładowego. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, na
podstawie Uchwały nr 153/10 określił dzieo 26 marca 2010 roku dniem podziału akcji.

Tabela 17 Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale
zakładowym oraz głosach na Walnym Zgromadzeniu przed emisją akcji serii C
Seria
akcji

Liczba Akcji

Udział
w kapitale
zakładowym

Udział w liczbie
głosów
na WZA

Ryszard Wtorkowski

A

66 432 000

46,14 %

46,14 %

Iwona Wtorkowska

A

28 000 000

19,45%

19,45%

A, B

25 048 000

17,40%

17,40%

Pozostali akcjonariusze

B

24 491 400

17,01%

17,01%

SUMA

-

143 971 400

100,00%

100,00%

Imię i nazwisko/nazwa

Fundusze zarządzane przez OPERA TFI*
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*Stan z dnia 31.12.2007r.(brak późniejszych danych ze względu na nierejestrowanie się akcjonariusza na żadne
WZ),ale ze względu na brak zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie, na temat przekroczenia
progu posiadania 15% lub 20 % należy przyjąd że stan posiadania akcji przez Fundusze zarządzane przez OPERA
TFI utrzymuje się w przedziale 15% a 20 %.
Źródło: LUG S.A.

Wykres 7 Graficzna prezentacja struktury akcjonariatu LUG S.A na dzieo 31.12.2009r.

Ryszard Wtorkowski

17%
46%

17%

Iwona Wtorkowska
Fundusze zarządzane
przez OPERA TFI*

20%

Pozostali akcjonariusze

Źródło: LUG S.A.

Tabela 18 Struktura udziałowców spółek zależnych Emitenta

Spółka

Udziałowiec

Liczba udziałów

Wartośd
udziałów

Udział
w kapitale
zakładowym

Udział w
liczbie głosów
na WZA

LUG Light Factory Sp. z o.o.

LUG S.A.

45 400

22 700 000
PLN

100%

100%

LUG GmbH

LUG S.A.

500

25 000
EUR

100%

100%

T.O.W LUG Ukraina

LUG S.A.

2

80 116,50
UAH

100%

100%

Źródło: LUG S.A.

7.3.2

Struktura właścicielska po emisji akcji serii C

Pomimo iż zamknięty charakter emisji akcji serii C (95,72% emisji objęto w wyniku realizacji praw poboru)
powoduje, że zarejestrowanie podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii C nie powinno wpłynąd
istotnie na zmianę struktury akcjonariatu, to ze względu na operacje dokonywane przez akcjonariuszy w
postaci sprzedaży praw poboru, bądź niewykonanie w terminie zapisów prawa poboru, mogą nastąpid
pewne modyfikacje.
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Zgodnie z informacjami posiadanymi na dzieo sporządzania dokumentu szacunkowo struktura
akcjonariatu prezentuje się zgodnie z Tabelą 19.
Ustalenie dokładnej struktury akcjonariatu będzie możliwe dopiero po otrzymaniu od akcjonariuszy
zawiadomieo, o których mowa w art. 69 ust 1 Ustawy o Ofercie, na podstawie których Emitent będzie
mógł ustalid który z akcjonariuszy osiągnął lub przekroczył 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33 1/3 %, 50
%, 75 % albo 90 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej.
Tabela 19 Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale
zakładowym oraz głosach na Walnym Zgromadzeniu po emisji akcji serii C
Seria
akcji

Liczba Akcji

Udział
w kapitale
zakładowym

Udział w liczbie
głosów
na WZA

Ryszard Wtorkowski

A, C

66 765 250

37,10%

37,10%

Iwona Wtorkowska

A

28 000 000

15,56%

15,56%

A, B, C

31 819 401

17,68%

17,68%

B, C

53 379 599

29,66%

29,66%

-

179 964 250

100,00%

100,00%

Imię i nazwisko/nazwa

Fundusze zarządzane przez OPERA TFI*
Pozostali akcjonariusze
SUMA
Źródło: LUG S.A.

Wykres 8 Graficzna prezentacja struktury akcjonariatu LUG S.A po emisji akcji serii C.

Ryszard Wtorkowski

30%
37%
18%
15%

Iwona Wtorkowska
Fundusze zarządzane
przez OPERA TFI
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8

Informacje dodatkowe, w tym wysokośd kapitału zakładowego, oraz wskazanie dokumentów
korporacyjnych Emitenta udostępnionych do wglądu

8.1

Informacje o kapitale zakładowym

Zgodnie z art. 308 KSH kapitał zakładowy (podstawowy) spółki akcyjnej powinien wynosid, co
najmniej 100.000 zł.
Zgodnie ze Statutem Spółki, Emitent tworzy następujące kapitały:
a) kapitał zakładowy
b) kapitał zapasowy
c) kapitał rezerwowy,
d) fundusze specjalne
Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji serii C wynosił 1.439.714,00 zł (milion czterysta trzydzieści dziewięd tysięcy siedemset
czternaście złotych 00/100) i dzielił się 143.971.400 (sto czterdzieści trzy miliony dziewiędset
siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji, w tym:
a) 108.000.000 (sto osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000 000
001 do A 108 000 000, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
b) 35.971.400 (trzydzieści pięd milionów dziewiędset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji
zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000 000 001 do B 035 971 400, o wartości
nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.
Na moment składania dokumentu informacyjnego kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta wynosi
1.799.642,50 zł (milion siedemset dziewięddziesiąt dziewięd tysięcy sześdset czterdzieści dwa 50/100)
i dzieli się 179.964.250 (sto siedemdziesiąt dziewięd milionów dziewiędset sześddziesiąt cztery tysiące
dwieście pięddziesiąt) akcji, w tym:
a) 108.000.000 (sto osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000 000
001 do A 108 000 000, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
b) 35.971.400 (trzydzieści pięd milionów dziewiędset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji
zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000 000 001 do B 035 971 400, o wartości
nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
c) 35.992.850 (trzydzieści pięd milionów dziewiędset dziewięddziesiąt dwa tysiące osiemset
pięddziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C 000 000 001 do C 035 992 850
o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.

Kapitał podstawowy jest wskazywany w bilansie w wysokości nominalnej objętych i zarejestrowanych
akcji.
W kapitale zapasowym ujmowane są nadwyżki środków pozyskanych z emisji ponad wartośd nominalną
akcji objętych w drodze emisji, bądź mogą na niego składad się środki finansowe przeznaczone z zysku z lat
poprzednich.
Ponadto na kapitał własny Emitenta mogą się składad:
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Ujmowane są tu różnice kapitałowe powstałe w wyniku zbycia lub nabycia składników majątku
trwałego.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Gromadzone są tu specjalne środki, najczęściej przeznaczone z zysku, na inwestycje bądź inne
cele ustalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zysk (strata) z lat ubiegłych
W tej pozycji wykazuje się wysokośd niepokrytych strat bądź wysokośd niepodzielonego zysku
z lat poprzednich
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Zysk (strata) netto
Jest to wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy.
Tabela 20 Kapitał własny Emitenta (stan na dzieo 31.12.2009 r.) (dane w zł)
Wyszczególnienie
Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz ) podstawowy
Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Źródło: Emitent

8.2

Stan na 31.12.2009 r.
26.250.769,88
1.439.714,00
27.053.101,88
0,00
92.381,10
-2.431.420,49

Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez
obligatariuszy uprawnieo z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeostwo do
objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia
tych akcji

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeostwa do
objęcia akcji.

8.3

Dokumenty korporacyjne udostępnione do wglądu

W okresie ważności Dokumentu Informacyjnego w siedzibie Emitenta zostały udostępnione do wglądu
następujące dokumenty lub ich kopie:
1. Statut LUG S.A.;
2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za 2009 rok wraz z opinią biegłego rewidenta
i raportem uzupełniającym opinię;
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2009 rok wraz z opinią biegłego rewidenta
i raportem uzupełniającym opinię;
4. Regulamin Zarządu LUG S.A.;
5. Regulamin Rady Nadzorczej LUG S.A.;
6. Aktualny odpis z KRS.
W siedzibie Emitenta dostępne są protokoły Walnych Zgromadzeo Emitenta. Zgodnie z art. 421 § 3
Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mogą przeglądad księgę protokołów, a także żądad wydania
poświadczonych przez Zarząd Spółki odpisów uchwał.
W okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego na stronie Emitenta
www.lug.com.pl oraz na stronie internetowej rynku NewConnect/Dokumenty Informacyjne.pdf
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Emitenta podawane są do publicznej wiadomości w drodze
raportów bieżących zamieszczanych na stronie internetowej rynku NewConnect www.newconnect.pl i na
stronie internetowej Emitenta www.lug.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Raporty oraz Relacje
inwestorskie/WZA.
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8.4

Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony

Zgodnie z § 3 ust. 3 Statutu Spółki czas trwania Emitenta jest nieoznaczony.

8.5

Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent

Emitent został utworzony w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę
akcyjną w trybie przewidzianym przez art. 551 i następne Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia
03.09.2007 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) i działa zgodnie z jej przepisami.

8.6

Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku
gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia –
przedmiot i numer zezwolenia oraz wskazanie organu, który je wydał

Emitent jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców, w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000287791
Nie było i nie jest wymagane żadne zezwolenie na utworzenie Emitenta.

8.7

Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty
finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe

Na podstawie Uchwały Nr 913/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15
listopada 2007 r. akcje serii A i B oraz prawa do akcji serii B Emitenta zostały wprowadzone do obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu. Uchwałą Zarządu GPW S.A. nr 921/2007 r., pierwszy dzieo notowao
dla Praw do Akcji serii B został wyznaczony na 20 listopada 2007 roku. Prawa do Akcji serii B były
notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowao ciągłych. Po zarejestrowaniu
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii B, Zarząd GPW uchwałą
nr 1041/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. wyznaczył pierwszy dzieo notowao dla akcji zwykłych serii A i B na
dzieo 21 grudnia 2007 r.

8.8

Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych,
za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym, zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym

Wszelkie istotne inwestycje dokonane przez Spółkę w 2009 roku zostały wskazane w skonsolidowanym
raporcie rocznym opublikowanym w dniu 30 kwietnia 2010 r. w formie raportu EBI na stronach
organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu (www.newconnect.pl). Skonsolidowany raport roczny jest
ponadto dostępny na stronie internetowej Emitenta – www.lug.com.pl w zakładce Relacje
inwestorskie/Raporty okresowe. W I kwartale 2010 r. w ramach dalszych inwestycji z dziedziny badao
i rozwoju w siedzibie Emitenta otwarte zostało nowe laboratorium fotometryczne wyposażone w system
pomiarowy goniofotometr. Ponadto spółka zależna LUG Light Factory Sp. z o.o. rozpoczęła realizację
współfinansowanego przez UE projektu: "Wdrożenie planu rozwoju eksportu w LUG Light Factory
Sp. z o.o."

8.9

Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub
likwidacyjnym

Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie jest podmiotem postępowania
upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego.
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8.10 Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązao wobec posiadaczy
instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego
sytuacji ekonomicznej i finansowej
Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzieo Dokumentu Informacyjnego nie istnieją, zobowiązania
Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązao wobec posiadaczy instrumentów finansowych.

8.11 Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki
z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym, lub
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zamieszczonymi w Dokumencie
Informacyjnym
Rok 2009 był zdominowany przez niestabilne nastroje w gospodarce globalnej, słabnącą dynamikę
produkcji budowlano-montażowej oraz ujemne wskaźniki klimatu koniunktury w budownictwie. Wszystkie
te elementy negatywnie oddziaływały na Grupę Kapitałową LUG S.A., która działając w branży
oświetleniowej bezpośrednio skorelowanej z segmentem budowlanym, była narażona na niekorzystny
wpływ przestojów inwestycyjnych. Ma to związek z faktem, iż producenci oświetlenia stanowią ostatnie
ogniwo cyklu inwestycyjnego branży budowlanej w związku z czym opóźnienia czy wstrzymanie realizacji
znaczących inwestycji w Polsce i na świecie negatywie wpłynęło na poziom przychodów. By ograniczyd
wpływ czynników zewnętrznych i podtrzymad ekspansję Grupy Kapitałowej LUG S.A. Zarząd Emitenta,
uruchomił w II połowie 2009 roku program „10% Business Improvement”. Podjęte działania pozytywnie
wpłynęły na wyniki Grupy w IV kwartale 2009 roku.
W I kwartale 2010 roku Grupa Kapitałowa przygotowywała się do wprowadzenia na rynek oświetleniowy
nowej ekskluzywnej marki opraw oświetleniowych pod nazwą Flash DQ. Premiera marki miała miejsce
w dniach 11-16 kwietnia 2010 podczas największych światowych targów branży oświetleniowej –
Light&Building 2010 we Frankfurcie nad Menem. Ponadto w stycznie br. LUG S.A. uruchomił program
budowy płynności papierów wartościowych. Jest on elementem składowym starao Spółki zmierzających
do przenosin na rynek regulowany warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, które Spółka planuje na
IV kwartał 2010 roku.

8.12 Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej
Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które
powstały po sporządzeniu danych finansowych
Złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE

W dniu 25 maja 2010 Emitent złożył wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych procesu emisji
akcji serii C w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (3.3 „Tworzenie systemu
ułatwiającego inwestowanie w MSP” 3.3.2 - "Wsparcie dla MSP"). W ramach tego programu
przedsiębiorcy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw mogą pozyskad z Unii nawet o 50%
dofinansowania kosztów usług doradczych w zakresie przygotowania firmy do pozyskania kapitału z
zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i kosztów poniesionych na potrzebne
analizy. Emitent ubiega się refundację 50% kosztów emisji, których głównym kosztem jest
wynagrodzenie dla Autoryzowanego Doradcy za analizę finansowo-prawną i sporządzenie na jej
podstawie Dokumentu Informacyjnego.
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9

Wskazanie miejsca udostępnienia ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości
publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów
finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe

Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości Dokument Informacyjny, sporządzony na potrzeby
wprowadzenia akcji serii A, serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect
prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. w dniu 15.11.2007 r., udostępniony jest na stronach internetowych:
Emitenta – LUG S.A. – www.lug.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Akcje/Dokument
Informacyjny
Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - www.newconnect.pl

10

Wskazanie miejsca udostępnienia okresowych raportów finansowych Emitenta, opublikowanych
zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami

Emitent opublikował ostatnio raporty okresowe (Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2010 r.
i Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2010r.) w dniu 10 maja 2010 r. (raport nr 29/2010
i 30/2010)
Poniżej przedstawione zostało zbiorcze zestawienie raportów okresowych Emitenta za okresie objęty
sprawozdaniami przedstawionymi w Dokumencie Informacyjnym:
Tabela 21 Raporty okresowe Emitenta
Raport okresowy
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2009 r.

Data publikacji
30 kwietnia 2009 r.

Raport półroczny za I półrocze 2009 r.

4 sierpnia 2009 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 r.

4 sierpnia 2009 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009 r.

16 listopada 2009 r.

Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2009 r.

16 listopada 2009 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2009 r.

10 lutego 2010 r.

Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2009 r.

10 lutego 2010 r.

Jednostkowy raport roczny za 2009 r.

30 kwietnia 2010 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2009 r.

30 kwietnia 2010 r.

Raport kwartalny za I kwartał 2010 r.

10 maja 2010 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2010 r.

10 maja 2010 r.

Sprostowane raporty roczne
Źródło: LUG S.A.

17 czerwca 2010 r.

Przedmiotowe raporty udostępnione są na stronach internetowych:
Emitenta – LUG S.A. – www. lug.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Raporty/Raporty
Okresowe

Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - www.newconnect.pl

Dokument Informacyjny

63 | S t r o n a

11

Załączniki

11.1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru.
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11.2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treśd podjętych uchwał walnego
zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki niezarejestrowanych przez sąd
11.2.1 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta

STATUT
LUG Spółka Akcyjna
na dzieo 23.03.2010r.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Spółka działa pod firmą „LUG” Spółka Akcyjna. Spółka może używad skrótu firmy „LUG” S.A oraz

wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej "LUG” Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością" w spółkę akcyjną pod firmą "LUG” Spółka Akcyjna.
§2
Siedzibą Spółki jest Zielona Góra.
§3
1.
2.

3.
4.

Spółka prowadzi działalnośd na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyd i prowadzid swoje oddziały, zakłady, filie,
przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyd spółki i przystępowad do spółek już
istniejących, a także uczestniczyd we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjnoprawnych.
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w „Monitorze Sądowym i
Gospodarczym”.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§4
1.Przedmiot działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, obejmuje:
1/ 25 - produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeo;
2/ 26 - produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych;
3/ 27 - produkcja urządzeo elektrycznych;
4/ 28 - produkcja maszyn i urządzeo, gdzie indziej niesklasyfikowana;
5/ 33 - naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeo;
6/ 41 - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
7/ 42 - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
8/ 43- roboty budowlane specjalistyczne;-
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9/ 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
10/ 47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
11/ 49 - transport lądowy oraz transport rurociągowy;
12/ 52 - magazynowanie i działalnośd usługowa wspomagająca transport;
13/ 62 - działalnośd związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalnośd
powiązana;
14/ 68 - działalnośd związana z obsługą rynku nieruchomości;
15/ 71 - działalnośd w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne.
2.Działalnośd gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia
zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.
III. KAPITAŁ I AKCJE
§5

2.
3.

4.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.799.642,50 zł (milion siedemset dziewięddziesiąt dziewięd
tysięcy sześdset czterdzieści dwa 50/100) i dzieli się na 179.964.250 (sto siedemdziesiąt
dziewięd milionów dziewiędset sześddziesiąt cztery tysiące dwieście pięddziesiąt) akcji
zwykłych na okaziciela, w tym:
a) 108.000.000 (sto osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej
0,01 zł (jeden grosz) każda, o numerach od numer A 1 do numer A 108.000.000 oraz,
b) 35.971.400 (trzydzieści pięd milionów dziewiędset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji
zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o numerach
od numer B 1 do numer B 35.971.400,
c) 35. 992.850 (trzydzieści pięd milionów dziewiędset dziewięddziesiąt dwa tysiące osiemset
pięddziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz)
każda o numerach od numeru C 1 (jeden) do numeru C 35.992.850 (trzydzieści pięd milionów
dziewiędset dziewięddziesiąt dwa tysiące osiemset pięddziesiąt).
Akcje nowych emisji mogą byd akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
Kapitał akcyjny może byd podwyższony drogą emisji nowych akcji na zasadach określonych uchwałą
Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeostwa
objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.
Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, spółka może emitowad obligacje, w tym obligacje
zamienne lub obligacje z prawem pierwszeostwa. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych
lub obligacji z prawem pierwszeostwa wymagają większości trzech czwartych głosów.

§5a
1. Kapitał zakładowy, przed zarejestrowaniem w kwocie 1.080.000złotych został pokryty w następujący
sposób:
- Ryszard Piotr Wtorkowski obejmie 4.000.000 (cztery miliony) akcji imiennych serii „A” o numerach
od 0001 (jeden) do 4.000.000 (cztery miliony), o łącznej wartości nominalnej 800.000, zł (osiemset
tysięcy złotych),
- Iwona Wtorkowska obejmie 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji imiennych serii „A” o
numerach od 4.000.001 (cztery miliony jeden) do 5.400.000 (pięd milionów czterysta tysięcy), o
łącznej wartości nominalnej 280.000, zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Kapitał własny Spółki: ”LUG” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze zostaje pokryty kapitałem
Spółki: „LUG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze. Kapitał zakładowy
Spółki: ”LUG” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze stanowi kwota 1.080.000 zł (jeden milion
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osiemdziesiąt tysięcy złotych), natomiast pozostała częśd kapitału własnego Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością stanowi kapitał zapasowy Spółki Akcyjnej.
3. Kapitał własny, o którym mowa w ust.2, został określony zgodnie z opinią z dnia 01.03.2007 (pierwszego
marca dwa tysiące siódmego) roku, do wyceny aktywów i pasywów Spółki: ”LUG” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze.

IV. ZBYCIE AKCJI
§6
1.
2.
3.
4.

Akcje są zbywalne.
Akcje Spółki mogą byd umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze
ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w
szczególności wysokośd, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z
tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału
zakładowego.

V. ORGANY SPÓŁKI
§7
Organami Spółki są:
1) Zarząd;
2) Rada Nadzorcza;
3) Walne Zgromadzenie.

1.

§8
Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i jest władny podejmowad wszelkie decyzje nie
zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

2.

Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki na
zasadach określonych w „Regulaminie Zarządu”.

3.

Uchwalony przez Zarząd „Regulamin Zarządu” wymaga dla swojej ważności zatwierdzenia przez Radę
Nadzorczą.

4.

Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu
przewodniczącego Zarządowi i kierującego jego pracami.

5.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu
pierwszej kadencji powołani zostali w procesie zmiany formy prawnej Spółki na spółkę akcyjną.

6.

Kadencja Zarządu wynosi trzy lata, przy czym członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali
na rok.

7.

Jeżeli powołanie członka Zarządu następuje w trakcie kadencji Zarządu, powołuje się go na okres do
kooca tej kadencji.

Dokument Informacyjny

75 | S t r o n a

8.

Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy kooczący się w trakcie ich kadencji.

9.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje
głos Prezesa Zarządu.

10. Do składania oświadczeo w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu działający samodzielnie lub
dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie
z prokurentem. §9
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji.
Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok obrotowy wspólnej kadencji.
3. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy jeden z akcjonariuszy posiada
pakiet akcji Spółki, dający mu więcej niż 50% (pięddziesiąt procent) ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, powinno byd niezależnymi członkami
Rady Nadzorczej. Niezależnymi członkami Rady Nadzorczej są osoby, które nie są akcjonariuszami lub
pracownikami Spółki oraz które są wolne od powiązao ze Spółką, jeśli powiązania te mogłyby istotnie
wpłynąd na zdolnośd niezależnego członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji.
Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust. 4 poniżej.
4. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:
1) nie będąca pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;
2) nie będąca członkiem organów zarządzających lub nadzorczych Podmiotu Powiązanego;
3) nie będąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 10% (dziesięd procent) głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
4) nie będąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza,
dysponującym co najmniej 10% (dziesięd procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub
na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
5) nie będąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeostwem, rodzicem małżonka, albo osobą
pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek osób wymienionych uprzednio.

5.

6.
7.

W rozumieniu niniejszego Statutu:
1) dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec
Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu
Dominującego wobec Spółki.
2) Dla potrzeb niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Zależnym” innego podmiotu
(„Podmiot Dominujący”), jeżeli Podmiot Dominujący:
3) posiada większośd głosów w organach innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), także na
podstawie porozumieo z innymi osobami lub
4) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów
zarządzających innego podmiotu lub
5) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (Podmiotu Zależnego) jest
jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego
podmiotu, bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym podmiotem w stosunku
zależności.
Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą byd spełnione przez cały okres trwania
mandatu.
W celu zapewnienia powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1
do 6 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej podczas obrad
Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do szczegółowego uzasadnienia swoich
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8.

propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub nie spełnianiu przez
kandydata kryterium niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust. 1 do 6 powyżej.
Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazad Zarządowi informację na temat swoich powiązao
(ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mied wpływ na stanowisko członka Rady
Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie), z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie
mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
§10

Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może w każdym
czasie odwoład członka Rady Nadzorczej z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jednoczesnym
powierzeniem tej funkcji innemu członkowi Rady Nadzorczej.
§11
1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne
Zgromadzenie regulaminu.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyd każdy z członków Zarządu. Mogą w nich brad
udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brad udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie
może dotyczyd spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmowad uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległośd. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej.

11.3 §12
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na cztery miesiące i są zwoływane przez
jej Przewodniczącego, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu, bądź członka Rady.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia Rady przed upływem czterech miesięcy
od dnia ostatniego posiedzenia, jak też w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia przez Zarząd lub
przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej pisemnego wniosku o jego zwołanie, uprawnienie do
zwołania posiedzenia Rady przysługuje także wnioskodawcy.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą byd powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o
posiedzeniu. 4. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbywania posiedzenia
winny zostad wysłane listami poleconymi co najmniej na 14 (czternaście) dni przed dniem posiedzenia
Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych wypadkach
posiedzenia Rady Nadzorczej mogą byd zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty
elektronicznej, co najmniej na 1 (jeden) dzieo przed dniem posiedzenia. 5. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku
wskazanym w ust.2 zawiadomienia wysyła wnioskodawca.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zamieszcza w porządku obrad każdy wniosek zgłoszony co najmniej
na czternaście dni przed posiedzeniem Rady.
7. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczący Rady. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały
powziąd nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. 8. Rada Nadzorcza może powziąd uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli
obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie
poszczególnych spraw w porządku obrad.
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9. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów
oddanych, w obecności przynajmniej połowy wszystkich członków Rady Nadzorczej. W razie równej
liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. Uchwały Rady Nadzorczej mogą byd powzięte także bez odbywania posiedzenia w ten sposób, iż
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma byd
powzięte.
§13
1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywad swe prawa i obowiązki w Radzie osobiście lub za
pośrednictwem innych członków Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza może powierzyd wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także
korzystad z pomocy biegłych.

§14
Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością
Spółki we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.
§15
1. Rada Nadzorcza może zawiesid z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich
członków Zarządu.
2. W miejsce członków Zarządu zawieszonych przez Radę Nadzorczą lub członków Zarządu, którzy nie
mogą sprawowad swoich czynności z innych przyczyn, Rada Nadzorcza może delegowad swoich
członków celem czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.
§16
Zgody Rady Nadzorczej wymaga:
a. badanie bilansu oraz rachunków zysków i strat za dany rok obrotowy;
b. badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
c. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższego
badania;
d. wybór biegłego rewidenta;
e. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu;
f. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
g. uchwalanie regulaminu Zarządu;
h. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu
lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego gruntu;
i. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki.
§17
1. Walne Zgromadzenie może obradowad jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenia mogą odbywad się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w siedzibie spółki
prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.
§18
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku
obrotowego.
§19
1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub
niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. Do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wystarczy zwykła większośd głosów.
3. Uchwała o zdjęciu z porządku obrad albo zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej
w porządku obrad jest podejmowania jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody.
Wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad albo zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej
w porządku obrad wymaga szczegółowego umotywowania.
4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich wnioskodawców obecnych na
Walnym Zgromadzeniu. Uchwała o zdjęciu z porządku obrad bądź zaniechaniu rozpatrywania sprawy
umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy
wymaga większości 3/4 głosów .
§20
Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w przepisach prawa oraz
postanowieniach Statutu wymagają:
a. rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Zarządu wraz ze
sprawozdaniem z działalności Spółki w danym roku obrotowym;
b. udzielenie pokwitowania członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
c. podział zysku i określenie sposobu pokrycia strat oraz wyłączenia zysku od podziału;
d. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeo o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu
Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
e. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na
nich ograniczonego prawa rzeczowego;
f. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
g. nabycie akcji własnych w przypadkach, o których mowa w art. 362 §. 1 pkt 2 kodeksu spółek
handlowych.
VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 21.
Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. § 22.
1. Spółka prowadzi rachunkowośd i księgowośd zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki, a kooczy się dnia 31.12.2007
roku.
§ 23.
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1. Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości ustala Zarząd.
2. Zysk netto Spółki może byd przeznaczony w szczególności na:
a) podwyższenie kapitału zakładowego,
b) odpisy na kapitał zapasowy,
c) odpisy na kapitał rezerwowy i fundusze specjalne,
d) dywidendę dla akcjonariuszy,
e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje
w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku netto Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może
określid inny dzieo, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za
dany rok obrotowy (dzieo dywidendy), ale dzieo dywidendy nie może byd wyznaczony później niż
w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku netto Spółki.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzieo wypłaty dywidendy Akcjonariuszom oraz termin
wypłaty dywidendy. Dzieo dywidendy może byd wyznaczony na dzieo powzięcia uchwały przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie albo w ciągu trzech kolejnych miesięcy, licząc od dnia podjęcia
uchwały.
VII. POSTANOWIENIA KOOCOWE
§24.
1. Wszystkie spory powstałe na tle stosowania postanowieo niniejszego Statutu rozpatrywane będą
przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.
W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy- Kodeksu Spółek Handlowych i
innych obowiązujących aktów prawnych.

11.3.1 Treśd podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu Spółki
niezarejestrowanych przez sąd
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11.4 Definicje i objaśnienia skrótów
Tabela 22 Definicje i objaśnienia
Akcje serii A

108.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł
każda

Akcje serii B

35.971.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda

Akcje serii C

35.992.850 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda

Akcjonariusz

Uprawniony z akcji Spółki

ASO, Alternatywny
System Obrotu,
NewConnect

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

Autoryzowany
Doradca

CEE Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

Dokument
Informacyjny

Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej
i finansowej Emitenta oraz o instrumentach finansowych, związany z akcjami serii
C oraz wprowadzeniem ich do obrotu na rynku alternatywnym prowadzonym
przez GPW.

Dyrektywa
2003/71/WE

Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada
2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną
ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca
dyrektywę 2001/34/WE

Dz. U.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Emitent

LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze

EUR, EURO, Euro

Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej

Giełda, GPW,
GPW S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie

GUS

Główny Urząd Statystyczny

KDPW, KDPW S.A.,
Depozyt

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie

Kodeks Cywilny,
K.c.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.)

Kodeks Karny

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn.
zmianami)

Kodeks
Postępowania
Cywilnego, KPC

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr
43, poz. 296, z późn. zmianami)

Kodeks Spółek
Handlowych, KSH

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94,
poz. 1037 ze zm.)

Komisja, KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

LIBOR

London Interbank Offered Rate – stopa procentowa, obowiązująca na londyoskim
rynku eurowalutowym, po jakiej banki skłonne są udzielad sobie wzajemnie
krótkoterminowych kredytów. Chodzi głównie o najważniejsze banki, o dobrym
standingu finansowym (prime banks). Stopa ta ustala się na skutek gry sił
rynkowych, bez ingerencji banku centralnego. LIBOR stanowi bazową stopę
procentową dla ustalania oprocentowania kredytów i depozytów na rynku
międzybankowym oraz kredytów typu 'roll – over'.
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MiFID

Ang. Markets in Financial Instruments Directive – Dyrektywa w sprawie rynków
instrumentów finansowych

MSP

Małe i średnie przedsiębiorstwa

MSR

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

NWZA, NWZ,
Nadzwyczajne
Walne
Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUG S.A.

NBP

Narodowy Bank Polski

Ordynacja
podatkowa

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

Organizator ASO,
Organizator
Alternatywnego
Systemu Obrotu

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

PDA, Prawa do
akcji

Prawa do akcji, zbywalne prawo majątkowe, mające charakter papieru
wartościowego

PKB

Produkt Krajowy Brutto

PKD

Polska Klasyfikacja Działalności

Prawo Bankowe

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity, Dz. U. z 2002
roku, Nr 72 poz. 665 z późn. zmianami)

Prawo Dewizowe

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe
(Dz. U. Nr 141, poz. 1178 z późn. zmianami)

Prawo Własności
Przemysłowej

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – Dz. U. 2001,
Nr 49, poz. 508

Rada Giełdy

Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna

Rada Nadzorcza,
RN

Rada Nadzorcza Spółki LUG S.A.

Regulamin GPW,
Regulamin Giełdy

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin ASO,
Regulamin
Alternatywnego
Systemu Obrotu

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r.
(z późn. zm.) – tekst jednolity Załącznik do Uchwały Nr 274/2007 Zarządu Giełdy
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Spółka

LUG S.A. z siedzibą w Warszawie

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

USD

Dolar amerykaoski, waluta obowiązująca na terytorium Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej, prawny środek płatniczy Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej

Ustawa o KRS

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209 ze zm.)

Ustawa o
obligacjach

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz.
1300
z późniejszymi zmianami)

Ustawa o obrocie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst
jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 183, poz. 1538 z późn. zmianami)

Ustawa o Ochronie

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
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Konkurencji i
Konsumentów,

2007 r., Nr 50, poz. 331)

Ustawa o ochronie
niektórych praw
konsumentów

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z
2000 r. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.)

Ustawa o Ofercie
Publicznej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185 poz. 1439)

Ustawa o Opłacie
Skarbowej

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z
2004 roku, Nr 253 poz. 2532 z późn. zmianami)

Ustawa O Podatku
Dochodowym Od
Osób Fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176, z późn. zmianami)

Ustawa O Podatku
Dochodowym Od
Osób Prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 54, poz. 654, z późn. zmianami)

Ustawa o Podatku
od Czynności
Cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 41, poz. 399 z późn. zmianami)

Ustawa o podatku
od spadków i
darowizn

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004
roku, Nr 142, poz. 1514 z późn. zmianami)

Ustawa o
Rachunkowości,
UoR

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002
roku, Nr 76, poz. 694, z późn. zmianami)

Ustawa o
swobodzie
działalności
gospodarczej

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr
173, poz. 1807 z późn. zmianami)

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. Funkcjonuje w Polsce od kwietnia
1991r., od marca 1993r., WIBOR ustalany jest codziennie jako średnia
arytmetyczna kwotowao największych uczestników rynku pieniężnego
Publikowany jest w prasie ekonomicznej w odniesieniu do transakcji
jednodniowych (tom/ next – T/N – pieniądze docierają do banku jeden dzieo po
zawarciu transakcji i podlegają zwrotowi w kolejnym dniu roboczym) oraz w
przeliczeniu na okresy: tygodnia (1W), 1 miesiąca (1M), 3 miesięcy (3M) i 6
miesięcy (6M).

WZA, Walne
Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LUG S.A.

Zarząd, Zarząd
Spółki, Zarząd
Emitenta

Zarząd Spółki LUG S.A.

Zarząd Giełdy

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Złoty, zł, PLN

Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym
od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji
złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 383, z późn. zmianami)
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