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1. Wstęp.
1.1. Tytuł.
Dokument Informacyjny Hotblok S.A.
1.2. Nazwa (firma) i siedziba Emitenta.
Tabela 1: Dane Emitenta
Firma
Nazwa skrócona
Adres siedziby
Forma prawna
Telefon
Fax
Poczta elektroniczna
Strona internetowa

Hotblok Spółka Akcyjna
Hotblok S.A.
ul. Wopistów 15B, 41-215 Sosnowiec
Spółka Akcyjna
+(48 32) 360 17 69
+(48 32) 360 17 69

hotblok@hotblok.pl
www.hotblok.pl

Źródło: Emitent.

1.3. Nazwa (firma) i siedziba Autoryzowanego Doradcy.
Tabela 2: Dane Autoryzowanego Doradcy.
Firma
M&M Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Nazwa skrócona
M&M Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.
Adres siedziby
Ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Telefon
+(48 22) 661 54 02
Fax
+(48 22) 661 54 02
Poczta elektroniczna
newconnect@mm-dg.pl
Strona internetowa
www.mm-dg.pl
Źródło: Autoryzowany Doradca.

1.4. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów
finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie.
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego, do obrotu w alternatywnym systemie
wprowadzane są:
- 92.500 Akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 927.500 Akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 9.200.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
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2. Czynniki ryzyka.
2.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta.
2.1.1. Ryzyko związane z przyjęciem niewłaściwej strategii.
Strategia Emitenta przewiduje wprowadzenie na rynek materiałów budowlanych produktu
wykonanego w technologii odbiegającej od obecnie funkcjonujących, jednak o parametrach znacznie
przewyższających rozwiązania stosowane w budownictwie na dzień dzisiejszy. Pomimo
przeprowadzonych analiz rynkowych, jak i już dokonanych sprzedaży, nie jest pewne, iż zostanie
pozyskana oczekiwana liczba odbiorców, gotowych do realizacji inwestycji budowlanych z
wykorzystaniem produktu o bardzo krótkiej historii, nie sprawdzonego w budownictwie przez długi
okres czasu. Minimalizację tego ryzyka, Emitent upatruje w fakcie wzrostu znaczenia technologii
energooszczędnych stosowanych w budownictwie, przekładających się na znaczące obniżenie
kosztów eksploatacyjnych budynków wybudowanych z ich wykorzystaniem. Sukcesywny wzrost cen
energii, jak również rozwiązania prawne, stosowane w bardziej rozwiniętych gospodarkach, a obecnie
również wchodzące w życie w Polsce, niewątpliwie sprzyjają produktowi wprowadzanemu do
produkcji i oferty handlowej przez Emitenta. Przyjęty model modułowej konstrukcji zakładu
produkcyjnego, zmniejsza ryzyko przeinwestowania na pierwszym etapie funkcjonowania na rynku, w
przypadku, gdyby popyt na materiały budowlane produkowane przez Emitenta rósł wolniej od jego
oczekiwań. Ponadto Zarząd Emitenta będzie prowadził bieżący monitoring zaawansowania realizacji
strategii w poszczególnych obszarach, wprowadzając, w razie takiej potrzeby działania korygujące.

2.1.2. Ryzyko związane z uruchomieniem nowego modułu produkcyjnego.
Emitent planuje uruchomienie własnego modułu produkcyjnego do produkcji bloczków (zgodnie z
posiadanym już projektem). Moduł zostanie uruchomiony w Zakładzie Usługowo – Produkcyjnym
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrośnicy ( umowę nabycia 100% udziałów
tej Spółki Emitent zawarł w dniu 30 listopada 2010r.) W okresie I półrocza 2011r.Spółka planuje
realizacje inwestycji pt.: budowa własnego modułu produkcyjnego wraz ze styropianownią.
Inwestycja ta zlokalizowana będzie w Chrośnicy. Uruchomienie własnej produkcji wkładek
styropianowych wyeliminuje konieczność zlecania ich wykonania na zewnątrz, przez co zostaną
obniżone koszty produkcji bloczków hotblok oraz w znaczący sposób wzrośnie konkurencyjność
firmy. Następnymi etapami będzie uruchamianie kolejnych modułów produkcyjnych pozwalające na
produkcję kolejnych krotności 4.000 szt. bloczków dziennie. Infrastruktura zakładu (styropianownia,
powierzchnie magazynowe, kubatura hali produkcyjnej) mają zostać przygotowane z uwzględnieniem
maksymalnej wydajności zakładu na poziomie 8.000 szt. dziennie.
Na etapie realizacji prac związanych z uruchamianiem modułu produkcyjnego nie można wykluczyć
sytuacji zaistnienia opóźnień związanych z uzgodnieniami technicznymi i próbami technologicznymi
urządzenia. Ponadto istnieje ryzyko zmiany cen poszczególnych elementów inwestycji w stopniu
przekładającym się na zdolność finansowania przez Emitenta środkami pozyskanymi i planowanymi
na dzień dzisiejszy do pozyskania.

2.1.3. Ryzyko związane z procesem produkcji.
Plany produkcyjne Emitenta opierają się na teoretycznych założeniach dotyczących wydajności ciągu
produkcyjnego oraz uzyskanych, w warunkach odbiegających od procesu produkcji seryjnej, próbkach
wyrobu gotowego. W praktyce może się okazać, iż wydajność ciągu produkcyjnego będzie odbiegać
od założonej, a zużycie surowców do produkcji wyrobu gotowego będzie wyższe niż przyjęto do
projekcji, co może się przełożyć negatywnie na jej realizację poprzez zmniejszenie wolumenu
produkcji (i w konsekwencji sprzedaży) lub spadek jednostkowej i globalnej marży (jako efekt
wzrostu jednostkowego kosztu wytworzenia).
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2.1.4. Ryzyko opóźnienia wprowadzenia produktów Spółki na rynek.
Emitent, w celu wprowadzenia produktu na rynek, przeprowadzi kampanię promocyjno-reklamową,
jak również jest w trakcie budowy sieci sprzedaży w drodze pozyskiwania do współpracy kolejnych
punktów sprzedaży (do końcowych odbiorców). Nie można wykluczyć sytuacji wolniejszego tempa
rozwoju udziału w rynku, w wyniku wolniejszego od założeń tempa budowy sieci dystrybucji.

2.1.5. Ryzyko związane uzależnieniem od kluczowych dostawców i podwykonawców.
W procesie produkcyjnym Spółki, podstawowymi surowcami są keramzyt i styropian. Na dzień
dzisiejszy Emitent ma zawarte umowy z dwoma dostawcami każdego z tych surowców, które
pozwalają na dowolne kształtowanie zamówień lokowanych u jednego z dwóch alternatywnych
dostawców obu surowców.

2.1.6. Ryzyko związane z wejściem silnych branżowych podmiotów, w tym zagranicznych,
nieobecnych na dzień dzisiejszy na polskim rynku.
Na polskim rynku funkcjonuje większość światowych koncernów mających w swojej ofercie
materiały wznoszeniowe służące do budowy ścian budynków (Wienerberger, Xella, CRH, IBF, Leier)
oraz liczni polscy producenci o zasięgu ogólnopolskim (Jopek, Optiroc, Grupa Silikaty) lub lokalnym.
Kolejne inwestycje podmiotów już obecnych na rynku polskim (chociażby ogłoszenie przez
Wienerbergera planów inwestycyjnych na poziomie kilkuset milionów PLN) nie sprzyjają wchodzeniu
na polski rynek silnych producentów zagranicznych, dotychczas nieobecnych w Polsce, chociaż nie
można wykluczyć ich pojawienia się na polskim rynku, w związku z intensyfikacją prac
infrastrukturalnych poprzedzających planowaną na rok 2012 organizację mistrzostw Europy w piłce
nożnej przez Polskę i Ukrainę, które są czynnikiem postrzeganym jako mający silny wpływ na wzrost
popytu na usługi i materiały budowlane.

2.1.7. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży.
Branża budowlana i materiałów budowlanych podlegają wahaniom sezonowym, co jest spowodowane
wstrzymywaniem prac budowlanych podstawowych (w tym wznoszenia ścian) na okres
kalendarzowej zimy. Konsekwencją jest czasowe ograniczenie zakupów budowlanych w okresie
zimowym przez inwestorów i wykonawców robót budowlanych, co nakłada na producentów
materiałów budowlanych, w tym Emitenta, konieczność ustalania planów produkcji i sprzedaży,
uwzględniających tą sezonowość. Jednocześnie sytuacja ta ma istotny wpływ na wahania poziomu
przychodów w ujęciu kwartalnym.

2.1.8. Ryzyko związane z uzależnieniem Emitenta od kluczowych pracowników.
Emitent obecnie posiada kadrę pracowniczą wszystkich szczebli wystarczającą do aktualnie
prowadzonej działalności. Wraz ze wzrostem produkcji i sprzedaży planuje się sukcesywne
zatrudnianie nowych pracowników. W ocenie Emitenta wiedza i umiejętności wymagane na
wszystkich stanowiskach z wyjątkiem dyrektorskich nie są niepowtarzalne, więc nie istnieje ryzyko
zaistnienia problemów operacyjnych w wyniku odejścia z pracy tych pracowników. Pracownicy kadry
menadżerskiej, w tym członkowie Zarządu, zostali objęci programem motywacyjnym – realizowanym
przy założeniu osiągnięcia prognozowanych wyników finansowych - w postaci możliwości objęcia
akcji Spółki w warunkowo podwyższonym kapitale w zamian za wyemitowane warranty
subskrypcyjne, przez co ryzyko ich odejścia zostanie znacznie ograniczone.

8

Dokument Informacyjny HOTBLOK S. A.
2.1.9. Ryzyko niepozyskania dotacji unijnych na zaplanowane zadania inwestycyjne.
Emitent zakłada możliwość pozyskania dotacji z programów unijnych, na częściowe sfinansowanie
badań i certyfikacji systemu HOTBLOK na rynkach europejskich.

2.1.10. Ryzyko związane z prowadzeniem transakcji gospodarczych z podmiotami
powiązanymi.
Emitent w toku prowadzonej działalności gospodarczej współpracuje – między innymi – z trzema
podmiotami powiązanymi poprzez osoby pełniące funkcje nadzorczej w Radzie Nadzorczej Emitenta.
Istnieje potencjalne ryzyko zakwestionowania umownych warunków współpracy pomiędzy
Emitentem a tymi podmiotami przez organy podatkowe i w rezultacie ustalenia odmiennych
warunków rozliczeń skutkujących niekorzystnymi konsekwencjami w dziedzinie ustalenia podstawy
opodatkowania. W ocenie Emitenta ryzyko to jest niewielkie, ponieważ Emitent zawierał umowy na
warunkach rynkowych, a ponadto prowadzi dokumentację zgodnie z wymogami administracji
podatkowej w zakresie ustalania cen transferowych.

2.2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym Emitent prowadzi działalność.
2.2.1. Ryzyko konkurencji.
Emitent działa na silnie konkurencyjnym rynku, stąd istnieje ryzyko działań konkurentów Emitenta
zmierzających do pozyskania jego klientów lub oferowania lepszych warunków handlowych
potencjalnym klientom Emitenta. Emitent nie ma wpływu na działania podejmowane przez
konkurentów, jednakże jest w stanie z nimi skutecznie rywalizować i uzyskiwać przewagę dzięki
zaletom oferowanego produktu oraz inwestycje zrealizowane dzięki środkom pozyskanym z emisji
prywatnej oraz z ewentualnie pozyskanych bezzwrotnych dotacji unijnych. Należy jednak pamiętać,
że z przyczyn ekonomicznych i prawnych, rozwój budownictwa energooszczędnego będzie zmuszał
producentów do polepszania parametrów izolacyjności wytwarzanych produktów, przez co będą
zmuszeni do silniejszego konkurowania z produktami Emitenta.

2.2.2. Ryzyko zmian w przepisach prawnych i podatkowych.
Częste zmiany w ustawodawstwie, głównie w zakresie polityki podatkowej narażają Emitenta na
ryzyko wystąpienia niekorzystnych uregulowań prawnych, co w konsekwencji może przełożyć się na
pogorszenie sytuacji finansowej Emitenta. Zagrożeniem dla działalności Emitenta jest niestabilność i
brak spójności przepisów prawnych oraz uznaniowość interpretacyjna. Ewentualne zmiany przepisów
prawa, w tym prawa podatkowego, spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz
regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania spółek publicznych mogą zmierzać w kierunku
negatywnie oddziałującym na działalność Emitenta.

2.2.3. Ryzyko związane ze zmiennością kursów walut.
W obecnej działalności, Emitent zaopatruje się w surowce zarówno w Polsce, jak i za granicą. Na
rynki zagraniczne kierowana jest także część wyrobów gotowych Emitenta. W związku z powyższym
ryzyko walutowe jest częściowo osłabione przez wzajemny wpływ transakcji zakupowych i sprzedaży
rozliczanych w walutach obcych. W przyszłości oczekiwana jest sprzedaż licencji i uzyskiwanie
przychodów z tytułu opłat licencyjnych z innych krajów europejskich, co może się mieć znaczący
wpływ na pozycję walutową Emitenta. W związku z powyższym Emitent nie wyklucza stosowania w
przyszłości produktów finansowych minimalizujących ryzyko walutowe, w postaci kontraktów
terminowych lub opcji walutowych.
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2.2.4. Ryzyko spadku dynamiki rozwoju rynku budowlanego.
Nawet w przypadku jeszcze głębszego spadku i wychłodzenia rynku budowlanego, ryzyko rozwoju
działalności Emitenta jest niewielkie, ponieważ obserwowany jest systematyczny wzrost
zainteresowania budownictwem energooszczędnym przez Inwestorów Indywidualnych. Jak dowodzi
analiza poparta badaniami rynkowymi i danymi z GUS, w ostatnim okresie, w tej grupie docelowej
Emitenta, spadki zainteresowania były najmniejsze. Uwzględniając stale rosnącą świadomość
społeczeństwa w zakresie nowoczesnych technologii budowy, wprowadzany na rynek przez Emitenta,
System budowy ścian jednowarstwowych o tak wysokich parametrach, budzi coraz większe
zainteresowanie, na co wskazują podpisane kontrakty na dostawy materiałów na realizacje obiektów
energooszczędnych.

2.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz papierami wartościowymi
objętymi emisją.
2.3.1. Ryzyko związane z płynnością obrotu oraz przyszłym kursem akcji.
Na zachowania inwestorów mają wpływ rozmaite czynniki, także niezwiązane bezpośrednio z
sytuacją finansową Emitenta, takie jak sytuacja na rynkach światowych oraz sytuacja
makroekonomiczna Polski. Płynność akcji, a także kurs instrumentów finansowych notowanych na
NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna/sprzedaży składanych przez inwestorów.
Ponieważ Emitent nie jest w stanie przewidzieć poziomu podaży i popytu emitowanych przez siebie
instrumentów finansowych, dlatego nie ma pewności, że osoba posiadająca wprowadzane do
Alternatywnego Systemu Obrotu Akcje serii I, J i K, jak również posiadająca wprowadzone do
Alternatywnego Systemu Obrotu akcje wcześniejszej emisji Spółki (tj. Akcje serii A, B, C, D, E, F i
G) będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie

2.3.2. Ryzyko zawieszenia notowań akcji Emitenta na rynku NewConnect.
GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta na okres do trzech miesięcy w
przypadku gdy:
a) Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
b) wymaga tego bezpieczeństwo i interes uczestników obrotu, lub
c) na wniosek Emitenta.
Ponadto zgodnie z § 16 Regulaminu ASO, jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków określonych w
Rozdziale V Regulaminu ASO, do których należą m.in.:
- obowiązek przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w systemie (par. 14 Regulaminu
ASO),
- obowiązek niezwłocznego informowania GPW o planach związanych z emitowaniem
instrumentów finansowych (§ 15 Regulaminu ASO),
- obowiązek niezwłocznego sporządzania i przekazania na żądanie Organizatora ASO kopii
dokumentów oraz do udzielania pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym jego instrumentów
finansowych, jak również dotyczącym działalności emitenta, jego organów lub ich członków (§
15a Regulaminu ASO),
- obowiązki informacyjne (§ 17 Regulaminu ASO),
wówczas GPW może:
a) upomnieć Emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej,
b) zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w alternatywnym systemie.
Ponadto, zgodnie z w art. 78 ust. 2-4 ustawy o obrocie.:
a) W przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest
zagrożony interes inwestorów, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu, na
żądanie Komisji nadzoru Finansowego, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do
obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.
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b) W przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w
okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym
systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, firma inwestycyjna
organizująca alternatywny system obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres
nie dłuższy niż miesiąc.
c) Na żądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu wyklucza z
obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w
sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu
obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów
inwestorów.

2.3.3. Ryzyko wykluczenia akcji Emitenta z obrotu na rynku NewConnect.
Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
a) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia
przez emitenta dodatkowych warunków,
b) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
c) 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,
d) wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym
systemie:
a) w przypadkach określonych przepisami prawa,
b) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
c) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów.
d) 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 GPW może zawiesić
obrót tymi instrumentami finansowymi.
Ponadto - zgodnie z § 16 Regulaminu ASO - jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków określonych w
Rozdziale V Regulaminu ASO, do których należą m.in. obowiązek przestrzegania zasad i przepisów
obowiązujących w systemie obowiązek niezwłocznego informowania GPW o planach związanych z
emitowaniem instrumentów finansowych (§ 15 Regulaminu ASO) oraz obowiązki informacyjne (§ 17
Regulaminu ASO), wówczas GPW może wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w
alternatywnym systemie.

2.3.4. Ryzyko nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF w przypadku
niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków.
Spółki notowane na rynku NewConnect są spółkami publicznymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie. W
związku z powyższym, KNF posiada kompetencję do nakładania na emitentów kar administracyjnych
za niewykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie (rozdz. 7 Art. 96) lub Ustawy o
Obrocie (Dział VIII art. 165-167 oraz 171-176).
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3. Osoby odpowiedzialne
Informacyjnym.

za

informacje

zawarte

w

Dokumencie

3.1. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w dokumencie
informacyjnym.
Działając w imieniu Hotblok S.A. z siedzibą w Sosnowcu, niniejszym oświadczam, że zgodnie z moją
najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w
niniejszym Dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz
że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

…………………………………………
Jarosław Lenartowski – Prezes Zarządu

3.2.

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy.

Działając w imieniu M&M Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym
oświadczam, że niniejszy 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.), oraz że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i
informacjami przekazanymi mu przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto w nim żadnych faktów,
które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do
obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi
instrumentami.

…………………………………………
Michał Szukalski – Wiceprezes Zarządu
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4. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do Alternatywnego
Systemu Obrotu.
4.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów
finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich
ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz
zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych.
4.1.1. Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzane do Alternatywnego
Systemu Obrotu na rynku NewConnect.
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do Alternatywnego Systemu Obrotu
wprowadza się następujące instrumenty finansowe:
• 92.500 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I
o
wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
• 927.500 (dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
• 9.200.000 (dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o
wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

Akcje serii I - 92.500 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) wyemitowane zostały na mocy uchwały
nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hotblok S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 31
marca 2009r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii I, zmiany Statutu
Spółki oraz udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki. Akcje nowej emisji serii
I oferowane były z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zostały objęte w
drodze subskrypcji prywatnej w trybie art. 431§2 pkt 1 Ustawy kodeks spółek handlowych. Oferta
została przeprowadzona w terminie od dnia 8 maja 2009r. do dnia 7 sierpnia 2009r. Cena emisyjna
wynosiła 4,00 zł. Oferta została objęta przez 2 inwestorów. W efekcie wpływy wyniosły 370.000,00
zł. Całkowite koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty niepublicznej wyniosły
14.971,00 zł, z czego 10.000,00 zł stanowiły koszty wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy.
Akcje serii J - 927.500 (dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) wyemitowane zostały na
mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hotblok S.A. z siedzibą w Dąbrowie
Górniczej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii
J, zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki. Akcje nowej emisji serii J
oferowane były z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zostały objęte w
drodze subskrypcji prywatnej w trybie art. 431§2 pkt 1 Ustawy kodeks spółek handlowych. Oferta
została przeprowadzona w terminie od dnia 21 kwietnia 2009r. do dnia 30 kwietnia 2009r. Cena
emisyjna wynosiła 1,30 zł. Oferta została objęta przez 5 inwestorów. W efekcie wpływy wyniosły
1.205.750,00 zł. Całkowite koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty
niepublicznej wyniosły 12.387,50 zł, z czego 2.500,00 zł stanowiły koszty wynagrodzenia
Autoryzowanego Doradcy.
Akcje serii K - 9.200.000 (dziewięć milionów dwieście tysięcy) wyemitowane zostały na mocy
uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hotblok S.A. z siedzibą w Dąbrowie
Górniczej z dnia 14 października 2010r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji
serii K, zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki. Akcje nowej emisji
serii K oferowane były z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zostały objęte
w drodze subskrypcji prywatnej w trybie art. 431§2 pkt 1 Ustawy kodeks spółek handlowych. Oferta
została przeprowadzona w terminie od dnia 24 listopada 2010r. do dnia 14 grudnia 2010r. Cena
emisyjna wynosiła 1,02 zł. Oferta została objęta przez 24 inwestorów. W efekcie wpływy wyniosły
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9.384.000,00 zł. Całkowite koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty
niepublicznej wyniosły 66.926,00 zł, z czego 10.000,00 zł stanowiły koszty wynagrodzenia
Autoryzowanego Doradcy.
Z instrumentami finansowymi wskazanymi powyżej nie wiążą się żadne ograniczenia co do
przenoszenia z nich praw.
Uprzywilejowanie akcji Emitenta.
Nie występują żadne uprzywilejowania akcji Emitenta.

Ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta.
Statut Emitenta nie przewiduje żadnych szczególnych ograniczeń w obrocie Akcjami Emitenta, poza
ograniczeniami przewidzianymi obowiązującymi przepisami prawa.

4.1.2. Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar
koncentracji w przypadku, gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w
koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość
50.000.000 EURO, (dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców równowartość 1.000.000.000
EURO) nałożono obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. Przy badaniu wysokości obrotu brany jest 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. Wartość EURO podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok
zgłoszenia zamiaru koncentracji. Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru:
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości
lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym
albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części
przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych
poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość
10.000.000 EURO.
Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar
koncentracji:
1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie
równowartości 10.000.000 EURO,
2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w
celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na
własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod
warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów,
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3) 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,
4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający
przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci
przedsiębiorcy przejmowanego,
5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:
1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów,
2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów,
3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w
przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w
art. 13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku gdy koncentracji
dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców
zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.
W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe
w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego
wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub
upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar
koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97
ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze
decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie
ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.
Wydając zgodę na dokonanie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
może zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do
spełnienia określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:
1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
2) 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 kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców,
3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o
realizacji tych warunków. Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w
terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w
wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok
nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego
zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę
w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 EURO,
między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane. Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze
decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 EURO za każdy dzień
zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji wydanych m.in. na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą
funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku
przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia,
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w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru
koncentracji.
W przypadku nie zgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie
koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając
termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji
zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą
przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od
dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału
spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub
podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. Przy
ustalaniu wysokości kar pieniężnych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów
ustawy.

4.1.3. Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie
kontroli koncentracji przedsiębiorstw.
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, ograniczające swobodny obrót akcjami, wynikają także z
regulacji zawartych w Rozporządzeniu 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.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach:
a) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji, wynosi
więcej niż 5 000 000 000 EURO, oraz
b) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 000 000 EURO, chyba, ze
każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich
łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy:
a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej
niż 2 500 000 000 EURO,
b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 EURO,
c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 EURO, z czego łączny obrót co
najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 000 000
EURO, oraz
d) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 EURO, chyba że
każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich
łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.
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 dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania
koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Koncentracja wspólnotowa wymaga zgody Komisji.
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4.1.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi.
Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega reżimowi przewidzianemu dla takich
spółek w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.
Art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określa, jakie podmioty obowiązane są
do niewykorzystywania informacji poufnej. Zgodnie z postanowieniami tego artykułu są to m. in.
osoby posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem
akcji spółki, lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania
zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze.
Są to w szczególności:
• 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, lub
•

akcjonariusze spółki publicznej, lub

•

maklerzy lub doradcy.

Art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zobowiązuje osoby wymienione
powyżej do nieujawniania informacji poufnej oraz do nieudzielania rekomendacji lub nakłaniania
innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
których dotyczyła informacja.
Zgodnie z art. 159 ustawy o obrocie, osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie mogą, w
czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji
emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi
powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych
powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.
Ponadto, osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie mogą, w czasie trwania okresu
zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest
doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej,
akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z
nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub
osoby trzeciej.
Osoby wchodzące w skład organów nadzorczych lub zarządzających 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 Komisji
Nadzoru Finansowego informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o
których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny rachunek,
transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz
innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych od
obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na
takim rynku.
Zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w
tym wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w
przypadkach określonych w art. 39 ust. 4. pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi tj. do
instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

4.1.5. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej.
Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy:
a) kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/3%, 50%, 75% albo 90%
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ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,
b) 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,
c) kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co
najmniej 1% ogólnej liczby głosów,
jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę w terminie 4 dni od
dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie
lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej zawiera informacje o:
a) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;
b) 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;
c) 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;
d) 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;
e) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje
spółki;
f) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.
W przypadku, gdy podmiot zobowiązany jest do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego
rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone powyżej w pkt b) i c), odrębnie
dla akcji każdego rodzaju.
Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim.
W przypadku zmiany zamiarów lub celu, o których mowa w ust. 4 pkt 4, akcjonariusz jest obowiązany
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym
Komisję oraz tę spółkę.
Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej spoczywają również na podmiocie, który
osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:
a) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego,
b) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe
prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej,
c) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
W przypadku, o którym mowa w pkt b), zawiadomienie, zawiera również informacje o:
a) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz
instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji,
b) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji,
c) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.
Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z
papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy
podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i
deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące
do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.
Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem
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czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie
danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z
naruszeniem obowiązków określonych w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.
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 – także 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 wykonywać prawo głosu na
walnym zgromadzeniu,

•

przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie
uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

d) pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został
upoważniony do wykonywania prawo głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie
wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,
e) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania
przez te podmioty akcji spółki publicznej lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby
tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych
obowiązków,
f) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt e), posiadając akcje spółki
publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów określonego w tych przepisach.
W przypadkach wskazanych w pkt e) i f) obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron
porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt e)
domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:
• małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub
stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki, kurateli,
•

osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,

•

mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do
dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów
wartościowych,

•

jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z:
• papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może
on dysponować według własnego uznania.
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Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków:
• po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego
podmioty zależne,
•

po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z
art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ofercie publicznej– wlicza się liczbę głosów z akcji objętych
pełnomocnictwem,

wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest
ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.
Stosując się do postanowień art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać
prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia
prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli
osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków wskazanych w art. 69
przedmiotowej Ustawy.
Mając na uwadze ust. 3 art. 89 Ustawy o ofercie publicznej, 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 być akcje
obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji
następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z
dnia 2 kwietnia 2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871).

4.2. 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 Akcjonariuszy Emitenta.
Poniżej zaprezentowano treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
HOTBLOK S.A. z dnia 31 marca 2008r., dotyczących wyłączenia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy przy emisji akcji serii I, podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii I,
zmiany statutu Spółki oraz udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki, wyrażenia
zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w ASO na rynku NewConnect.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie: wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji serii I
§1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyłączyć prawo poboru akcji serii I
przez dotychczasowych akcjonariuszy.
2. Uzasadnieniem dla wyłączenia prawa poboru akcji serii I przez dotychczasowych
akcjonariuszy jest cel emisji tych akcji, którym jest pozyskanie środków finansowych
niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności
gospodarczej. Pozostawienie określenia ceny emisyjnej akcji serii I Zarządowi umożliwi
ustalenie tej ceny na poziomie adekwatnym do aktualnej wartości Spółki. Z powyżej
wskazanych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu Spółki – uzasadnione
jest w pełni i leży w interesie Spółki wyłączenie prawa poboru akcji serii I przez
dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej uchwale trybu
określenia ceny emisyjnej akcji serii I.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii I, zmiany Statutu Spółki oraz
udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej i Zarządu Spółki
§1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy kwoty
3.780 000 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie
większej niż 4.780 000 zł (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
to jest o kwotę nie większą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) w drodze emisji
nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii I o wartości
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
2. Akcje serii I zostaną zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej.
3. Akcjom serii I nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
4. Umowy subskrypcyjne muszą być zawarte w terminie do 31 sierpnia 2009r.
5. Akcje serii I zostaną pokryte wkładem pieniężnym w całości wniesionym przed
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Akcje serii I uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jaki
przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego
stycznia dwa tysiące dziewiątego roku (1.01.2009).
§2
W związku z emisją akcji serii I, z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki, postanowienia § 8 ust.1 Statutu Spółki przyjmują brzmienie:
„§ 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.780.000 zł (słownie: cztery miliony
siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 502.000 (słownie: pięćset dwa tysiące) akcji na okaziciela serii „A”, „B” i „C” o wartości
nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
b) 2.498.000 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela
serii „D” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 1,00
(słownie: jeden złoty) każda,
d) 597.500 (słownie pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „F” o
wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
e) 82 500 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii „G” o wartości
nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.”
f) nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii „I” o wartości
nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
§3
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po
złożeniu przez Zarząd oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
§4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii ”I”;
b) wyboru podmiotów, którym będą zaoferowane akcje serii ”I”;
c) zawarcia umów o objęciu akcji serii „”I” w trybie subskrypcji prywatnej;
d) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji
serii ”I”;
e) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści
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artykułu 310 § 2 i § 4 w związku z artykułem 431 § 7 KSH, przed zgłoszeniem
podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – podwyższenie będzie dokonane w
granicach ustalonych w § 1 ust. 1 w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych
w drodze subskrypcji prywatnej.
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie
Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. akcji serii I, a także praw do akcji (PDA) serii I oraz dematerializacji akcji serii I, a także praw do
akcji serii I.
§1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się
o wprowadzenie akcji serii I, a także praw do akcji (PDA) serii I do obrotu
zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NEWCONNECT
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz. 1538 ze zm.).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji
akcji serii I, a także praw do akcji (PDA) serii I zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii I, oraz praw
do akcji (PDA) serii I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, o której mowa w art. 5
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183,
poz. 1538 z późn. zm.).
3. W przypadku wydania akcji serii I, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę
na złożenie tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych w Warszawie.
§2
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich
czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i
wprowadzenia akcji serii I, a także praw do akcji (PDA) serii I do obrotu
zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NEWCONNECT
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz. 1538 ze zm.).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich
czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji
akcji serii I, a także praw do akcji (PDA) serii I zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii I, oraz praw
do akcji (PDA) serii I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, o której mowa w art. 5
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183,
poz. 1538 z późn. zm.).
3. W przypadku wydania akcji serii I, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę
na złożenie tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych w Warszawie.
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Poniżej zaprezentowano treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HOTBLOK
S.A. z dnia 19 listopada 2009r., dotyczących wyłączenia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy przy emisji akcji serii J, podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii J,
zmiany statutu Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki, wyrażenia zgody na ubieganie
się o wprowadzenie do obrotu w ASO na rynku NewConnect.

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 listopada 2010r.
w s p r a w i e : wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji
serii „ J”.
§1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyłączyć prawo poboru akcji serii „J”
przez dotychczasowych akcjonariuszy.
2. Uzasadnieniem dla wyłączenia prawa poboru akcji serii „J” przez dotychczasowych
akcjonariuszy jest cel emisji tych akcji, którym jest pozyskanie środków finansowych
niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności
gospodarczej. Pozostawienie określenia ceny emisyjnej akcji serii „J” Zarządowi umożliwi
ustalenie tej ceny na poziomie adekwatnym do aktualnej wartości Spółki. Z powyżej
wskazanych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu Spółki – uzasadnione
jest w pełni i leży w interesie Spółki wyłączenie prawa poboru akcji serii „J” przez
dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej uchwale trybu
określenia ceny emisyjnej akcji serii „J”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 listopada 2009 r.
w s p r a w i e : podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii „J”, zmiany
Statutu Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki.
§1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy z
kwoty 3 872 500 zł (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset
złotych) do kwoty nie większej niż 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych), to jest o
kwotę nie większą niż 1 127 500 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy
pięćset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1 127 500 (słownie: jeden milion sto
dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 1,00 zł
(jeden złoty) każda akcja.
2. Akcje serii „J” zostaną zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej.
3. Akcjom serii „J” nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
4. Umowy subskrypcyjne muszą być zawarte w terminie do 30 kwietnia 2010r.
5. Akcje serii „J” zostaną pokryte wkładem pieniężnym w całości wniesionym przed
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Akcje serii „J” uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jaki
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przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego
stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (01.01.2010).
§2
W związku z emisją akcji serii „J”, z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki, postanowienia § 8 ust.1 Statutu Spółki przyjmują brzmienie:
„§ 8 ust. 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów
złotych) i dzieli się na:
a) 502.000 (słownie: pięćset dwa tysiące) akcji na okaziciela serii „A”, „B” i „C” o wartości
nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
b) 2.498.000 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela
serii „D” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 1,00 (słownie:
jeden złoty) każda,
d) 597.500 (słownie pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „F” o
wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
e) 82 500 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii „G” o wartości
nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
f) 92 500 ( słownie : dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset ) akcji na okaziciela serii „I”
o
wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty) każda,
g) nie więcej niż 1 127 500 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset)
akcji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty) każda.”
§3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii „J”;
b) wyboru podmiotów, którym będą zaoferowane akcje serii „J”;
c) zawarcia umów o objęciu akcji serii „”J” w trybie subskrypcji prywatnej;
d) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji
serii „J”;
e) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do
treści artykułu 310 § 2 i § 4 w związku z artykułem 431 § 7 KSH, przed zgłoszeniem
podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – podwyższenie będzie dokonane w
granicach ustalonych w § 1 ust. 1 w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych
w drodze subskrypcji prywatnej.

UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 listopada 2009 r.
w

s p r a wi e : wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NEW CONNECT
prowadzonym
przez
Giełdę
Papierów
Wartościowych
w
Warszawie S.A. akcji serii „J”, a także praw do akcji (PDA) serii
„J” oraz dematerializacji akcji serii „J”, a także praw do akcji
(PDA) serii „J”.
§1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się
o wprowadzenie akcji serii „J”, a także praw do akcji (PDA) serii „J” do obrotu
zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NEW CONNECT
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie
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przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz. 1538 ze zm.).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji
akcji serii „J”, a także praw do akcji (PDA) serii „J” zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii „J”,
oraz praw do akcji (PDA) serii „J” w depozycie papierów wartościowych prowadzonym
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, o której mowa w
art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr
183, poz. 1538 z późn. zm.).
3. W przypadku wydania akcji serii „J”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża
zgodę na złożenie tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych w Warszawie.
§2
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia
wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i
wprowadzenia akcji serii „J” a także praw do akcji (PDA) serii „J” do obrotu
zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NEWCONNECT
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z
ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183,
poz. 1538 z późn. zm.).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia
wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie
dematerializacji akcji serii „J” oraz praw do akcji (PDA) serii „J”, w tym w szczególności
zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów
dotyczących rejestracji akcji serii „J” oraz praw do akcji serii „J” w depozycie papierów
wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w
Warszawie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
3. W przypadku wydania akcji serii „J” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
upoważnia Zarząd Spółki do złożenia tych akcji do depozytu prowadzonego przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Poniżej zaprezentowano treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
HOTBLOK S.A. z dnia 14 października 2010r., dotyczących emisji akcji serii K, podwyższenia
kapitału zakładowego, zmiany statutu Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki,
wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w ASO na rynku NewConnect.
UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 14 października 2010r.
w s p r a w i e : wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy
emisji akcji serii K.
§1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyłączyć prawo poboru akcji serii
„K” przez dotychczasowych akcjonariuszy.
2. Uzasadnieniem dla wyłączenia prawa poboru akcji serii „K” przez dotychczasowych
akcjonariuszy jest cel emisji tych akcji, którym jest pozyskanie środków finansowych
niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności
gospodarczej. Pozostawienie określenia ceny emisyjnej akcji serii „K” Zarządowi umożliwi
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ustalenie tej ceny na poziomie adekwatnym do aktualnej wartości Spółki. Z powyżej
wskazanych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu Spółki – uzasadnione
jest w pełni i leży w interesie Spółki wyłączenie prawa poboru akcji serii „K” przez
dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej uchwale trybu
określenia ceny emisyjnej akcji serii „K”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 14 października 2010r.
w s p r a w i e : podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii „K”, zmiany
Statutu Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki.
§1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy z
kwoty 4 800 000 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) do kwoty nie większej
niż 14 000 000 zł (słownie: czternaście milionów złotych), to jest o kwotę nie większą niż
9 200 000 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji nie
więcej niż 9 200 000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii
„K” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
2. Akcje serii „K” zostaną zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej.
3. Akcjom serii „K” nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
4. Umowy subskrypcyjne muszą być zawarte w terminie do 10 kwietnia 2011r.
5. Akcje serii „K” zostaną pokryte wkładem pieniężnym w całości wniesionym przed
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Akcje serii „K” uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jaki
przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego
stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (01.01.2010).
§2
W związku z emisją akcji serii „K”, z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki, postanowienia § 8 ust.1 Statutu Spółki przyjmują brzmienie:
„§ 8 ust. 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 14 000 000 zł (słownie: czternaście
milionów złotych) i dzieli się na:
a) 502.000 (słownie: pięćset dwa tysiące) akcji na okaziciela serii „A”, „B” i „C” o wartości
nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
b) 2.498.000 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela
serii „D” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 1,00
(słownie: jeden złoty) każda,
d) 597.500 (słownie pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „F” o
wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
e) 82 500 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii „G” o wartości
nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
f) 92 500 ( słownie : dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset ) akcji na okaziciela serii „I” o wartości
nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty) każda,
g) 927 500 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii
„J” o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty) każda,
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h) nie więcej niż 9 200 000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii
„K” o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty) każda,”
§3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
a. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii „K”;
b. wyboru podmiotów, którym będą zaoferowane akcje serii „K”;
c. zawarcia umów o objęciu akcji serii „K” w trybie subskrypcji prywatnej;
d. określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej
akcji serii „K”;
e. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do
treści artykułu 310 § 2 i § 4 w związku z artykułem 431 § 7 KSH, przed
zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – podwyższenie
będzie dokonane w granicach ustalonych w § 1 ust. 1 w wysokości
odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.

UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 14 października 2010r.
w

s p r a w i e : wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NEWCONNECT
prowadzonym
przez
Giełdę
Papierów
Wartościowych
w
Warszawie S.A. akcji serii „K”, a także praw do akcji (PDA) serii
„K” oraz dematerializacji akcji serii „K”, a także praw do akcji
(PDA) serii „K”.
§1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się
o wprowadzenie akcji serii „K”, a także praw do akcji (PDA) serii „K” do obrotu
zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NEWCONNECT
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz. 1538 ze zm.).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji
akcji serii „K”, a także praw do akcji (PDA) serii „K” zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii
„K”, oraz praw do akcji (PDA) serii „K” w depozycie papierów wartościowych
prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, o
której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
3. W przypadku wydania akcji serii „K”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
wyraża zgodę na złożenie tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych w Warszawie.
§2
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia
wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i
wprowadzenia akcji serii „K” a także praw do akcji (PDA) serii „K” do obrotu
zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NEWCONNECT
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z
ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183,
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poz. 1538 z późn. zm.).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia
wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie
dematerializacji akcji serii „K” oraz praw do akcji (PDA) serii „K”, w tym w
szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w
Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii „K” oraz praw do akcji serii
„K” w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn.
zm.).
3. W przypadku wydania akcji serii „K” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
upoważnia Zarząd Spółki do złożenia tych akcji do depozytu prowadzonego przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

4.3. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie.
Statut Emitenta nie przewiduje szczególnych regulacji w tym zakresie.
Akcje serii I wprowadzane do obrotu biorą udział w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki
jest przeznaczony do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2009r.
Akcje serii J wprowadzane do obrotu będą brać udział w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku,
jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2010r.
Akcje serii K wprowadzane do obrotu będą brać udział w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku,
jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2010r.

4.4. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji.
4.4.1. Prawa majątkowe.
Prawo do udziału w zysku rocznym, tj. prawo do dywidendy (art. 347-348 KSH).
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym
przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty
akcjonariuszom.
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są w spółce publicznej akcjonariusze, którym
przysługiwały akcje w dniu dywidendy. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala
zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy na dzień uchwały, albo w okresie kolejnych trzech
miesięcy, licząc od tego dnia - stosownie do art. 348 § 3 KSH.
Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, tj.
prawo poboru (art. 433 KSH).
Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych
akcji. W interesie spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości
lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej 4/5 (czterech piątych)
głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to
zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, gdy:
• uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez
instytucję finansową (subemitenta) z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom
celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale,
•

uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy
akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im
akcji.
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Prawo do udziału w majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu
wierzycieli w przypadku likwidacji Emitenta.
Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w przypadku rozwiązania lub
likwidacji. Zgodnie z § 2 art. 474 KSH majątek Emitenta pozostały po zaspokojeniu lub
zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego
z nich wpłat na kapitał zakładowy.
Prawo do zbywania akcji Emitenta.
Zgodnie z § 1 art. 337 KSH akcje Emitenta na okaziciela są zbywalne.
Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.
Na żądanie akcjonariusza możliwa jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, z
zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne wyklucza zapis § 9 ust. 3 Statutu Emitenta.
Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach ( art. 340 § 3 KSH).
W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane
na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami
o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
Uprzywilejowanie akcji (art. 351 § 1 KSH).
Akcje Emitenta będące przedmiotem wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect w postaci akcji
serii I, J i K nie są uprzywilejowane.

4.4.2. Prawa korporacyjne (Organizacyjne).
Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 399 § 3 KSH)
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę
ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają
przewodniczącego tego zgromadzenia.
Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do
złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw (art. 400-401 KSH).
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad tego zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego
walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału
zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na
piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania
zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić
do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.
Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.
Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym
terminem zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie,
jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić
zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. W spółce publicznej termin ten
wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego
zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na
piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
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wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie
internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Statut może upoważnić do żądania
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia oraz do
zgłaszania spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów
uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw,
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną
dwudziestą kapitału zakładowego.
Zgodnie z § 20 ust. 5 Statutu Emitenta, Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej
5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak
również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (art. 406¹, 4064 KSH).
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące
akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia.
Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411, 411¹, 411², 411³ KSH).
Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną,
jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia. Akcjonariusz, który oddał głos
korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na walnym zgromadzeniu. Głos oddany
korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone spółce. Oświadczenie o
odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na
walnym zgromadzeniu.
Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub
przez pełnomocnika (art. 412, 412¹, 413)
Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania
prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności w odniesieniu do spółki publicznej
pełnomocnictwo wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji
zapisanych na każdym z rachunków.
Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby
głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek
tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy
nim a spółką. Jednakże Akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy
powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu powyżej. Przepisy art. 412(2) §
3 i 4 KSH stosuje się odpowiednio.
Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia (art. 422-427 KSH).
Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes
Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, może być zaskarżona w drodze wytoczonego
przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytyczenia powództwa o uchylenie
uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym
członkom tych organów lub akcjonariuszowi, który:
• głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg
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głosowania nie dotyczy akcji niemej),
•

został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,

•

nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało w
sposób wadliwy lub podjęto uchwałę w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa (art.
428 § 1 KSH).
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na
jego żądanie, informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej
porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad
Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, ma prawo do złożenia wniosku do sądu
rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 KSH
(art. 429 § 1 KSH) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu
akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy na podstawie art. 428 § 4 KSH (art.
429 § 2 KSH).
Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które
wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486-487 KSH).
Jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od
dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł
uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej
Emitentowi, a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę
Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się
roszczeń o odszkodowanie.
Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami
(art. 385 § 3 KSH).
Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór
Rady Nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy
Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
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 lub spółdzielni, będącej akcjonariuszem Emitenta (art.
6 § 4 i § 5 KSH).
Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej Emitenta ma prawo zwrócić się do
spółki handlowej z żądaniem udzielenia informacji na piśmie czy pozostaje ona w stosunku dominacji
lub zależności w rozumieniu powyższych przepisów KSH, wobec określonej spółki handlowej albo
spółdzielni będącej również akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo
rady nadzorczej Emitenta może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na
Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik,
użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz
odpowiedzi powinny być złożone na piśmie.
Prawa związane z dokumentacją Emitenta:
• prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341
KSH),
•

prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta
(art.395 KSH), oraz odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie
tygodnia przed walnym zgromadzeniem (407 § 2 KSH),

•

prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia
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odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być
wysłana. (art.407 KSH),
•

prawo do wystąpienia z wnioskiem przez akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału
zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu, o sprawdzenie listy obecności
przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają
prawo wyboru jednego członka komisji (410 § 2 KSH),

•

prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz prawo
do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art.421 KSH),

•

prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem,
przekształceniem Emitenta (art. 505, art. 540, art. 561 KSH).

podziałem

lub

4.5. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w
przyszłości.
Intencją Zarządu Emitenta jest – na przestrzeni najbliższych trzech lat - reinwestycja wypracowanych
środków własnych w takie projekty rozwojowe, opracowane wewnętrznie, które przyniosą Emitentowi
stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału przewyższającą oczekiwane stopy zwrotu z innych
dostępnych na rynku możliwości inwestycyjnych o porównywalnym ryzyku. W ten sposób Zarząd
zamierza realizować strategię budowy długoterminowego wzrostu wartości Emitenta dla jego
Akcjonariuszy. Uwzględniając powyższe, Zarząd Emitenta nie planuje rekomendować
Akcjonariuszom wypłaty dywidendy w okresie najbliższych 2 lat. Począwszy od roku 2012 Zarząd
chciałby zarekomendować wypłatę dywidendy na poziomie nie przekraczającym 50% zysku netto,
począwszy od wypłat z zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy rozpoczynający
się 1 stycznia 2012r., o ile Emitent wypracuje zysk we wskazanym roku obrotowym, a wypłata
dywidendy nie spowoduje utraty równowagi finansowej Emitenta. Jednocześnie Zarząd Emitenta
zastrzega sobie prawo do zarekomendowania akcjonariuszom poziomu dywidendy odbiegającego od
przedstawionego w zdaniu poprzednim, o ile będzie to uzasadnione bieżącą sytuacją biznesową lub
finansową Emitenta.
Zgodnie z §124 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych, Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu
ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień
dywidendy”) oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z §124 ust. 2 Szczegółowych Zasad
Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi
upływać co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy będzie następować za pośrednictwem systemu
depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym
zdematerializowane akcje spółki publicznej zgodnie z §130 Szczegółowych Zasad Działania KDPW,
następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa
do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a
następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunki uczestników
KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki akcjonariuszy.
Ustalenie terminów wypłaty dywidendy oraz operacja wypłaty dywidendy będą przeprowadzane
zgodnie z regulacjami KDPW (§124-§132 Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych Załącznik do uchwały Zarządu KDPW SA nr 176/09 z dnia 15 maja
2009r.).
Zgodnie z §15 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (Uchwała Nr 147/2007 Zarządu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 z późn. zm.) emitenci instrumentów
finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie zobowiązani są informować
niezwłocznie Organizatora Alternatywnego Systemu o planach związanych z emitowaniem
instrumentów finansowych, o których wprowadzenie do obrotu zamierzają się ubiegać lub
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wykonywaniem praw z instrumentów już notowanych, jak również o podjętych w tym zakresie
decyzjach, oraz uzgadniać z Organizatorem Alternatywnego Systemu te decyzje w zakresie, w którym
mogą mieć wpływ na organizację i sposób dokonywania obrotu w alternatywnym systemie.

4.6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i
obrotem instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Ofertowym.
4.6.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych 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 (Ustawa pdof):
1) podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy,
2) przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach
określonych w art. 27 ustawy,
3) podatek z tytułu dywidendy wynosi 19%,
4) płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, czyli podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda.

4.6.2. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby prawne.
Zgodnie z art. 22 Ustawy pdop podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z tytułu udziału w
zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, w tym z dywidend, ustala
się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.
Na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy pdop spółki, które dokonują wypłat należności z tytułu
przychodów z dywidend są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty
zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże 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 certyfikatem rezydencji.

4.6.3. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych ze zbycia akcji.
Przedmiotem opodatkowania jest także dochód ze zbycia akcji. Płatnikiem tego podatku jest sam
podatnik (nie jest to podatek potrącany u źródła).
Zgodnie z art. 30 b ust. 1 Ustawy pdof, dochody uzyskane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z
odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają podatkowi dochodowemu w wysokości 19% od
uzyskanego dochodu. Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy pdof, jest różnica między
sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a określonymi
przez ustawę kosztami uzyskania przychodów.
Po zakończeniu roku podatkowego dochody ze zbycia akcji uzyskane w roku podatkowym podatnik
jest obowiązany wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy
pdof i na tej podstawie obliczyć należy podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy pdof).
W przypadku dochodów uzyskiwanych przez osoby zagraniczne należy mieć dodatkowo na uwadze
postanowienia właściwych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 30b
ust. 3 Ustawy pdof zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających
podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem posiadania
przez podatnika certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej.
Powyższe informacje nie dotyczą przypadków, gdy odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz
realizacja praw z nich wynikających następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

4.6.4. Opodatkowanie dochodów osób prawnych ze zbycia akcji.
Zgodnie z Ustawą pdop przedmiotem opodatkowania jest także dochód ze zbycia akcji stanowiący
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różnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania. Płatnikiem tego podatku jest sam podatnik
(nie jest to podatek potrącany u źródła). Dochód uzyskany ze zbycia akcji łączy się z pozostałymi
dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

4.6.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych (pcc).
Sprzedaż maklerskich instrumentów finansowych dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego
(czyli w szczególności w ramach alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect) jest na mocy
art. 9 p. 9 Ustawy pcc jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych.
Od transakcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym i bez udziału firm inwestycyjnych należny
podatek wynosi – na podstawie art. 7 ust. 1 p. 1 lit. b Ustawy pcc – kwotę równą 1% wartości
transakcji. Obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.
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5. Dane o Emitencie.
5.1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres emitenta wraz z
numerami telekomunikacyjnymi, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji
statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej.
Tabela 3: Dane teleadresowe Emitenta.
Firma
Nazwa skrócona
Adres siedziby
Forma prawna
Telefon
Fax
Poczta elektroniczna
Strona internetowa
Numer Regon
Numer NIP

Hotblok Spółka Akcyjna
Hotblok S.A.
ul. Wopistów 15B, 41-215 Sosnowiec
Spółka Akcyjna
+(48 32) 360 17 69
+(48 32) 360 17 69

hotblok@hotblok.pl
www.hotblok.pl
277556406
634-24-63-031

Źródło: Emitent.

5.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta.
Emitent został utworzony na czas nieokreślony.

5.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent.
Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień
Statutu Spółki.

5.4. 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, ze wskazaniem organu, który je
wydał.
Emitent jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000148769.
Działalność Emitent nie wymaga zezwolenia.

5.5. Opis historii Emitenta.
Spółka MT Faktor SA została powołana aktem notarialnym z dnia 28 grudnia 2000r. przez trójkę
założycieli: Krzysztofa Macha, Mirosława Karkoszkę i Zbigniewa Torbusa. Spółkę wpisano do
Rejestru Handlowego B, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczo-Rejestrowy pod nr RHB 18852 z datą 29 grudnia 2000r. Natomiast w Krajowym
Rejestrze Sądowym dokonano rejestracji z datą 24 stycznia 2003r. Pierwotnym obszarem działalności
spółki były usługi finansowe nie wymagające zezwolenia, a w szczególności działalność pożyczkowa
oraz wykup i dochodzenie wierzytelności.
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W latach 2002 – 2007 spółka dzierżawiła zespół hotelowo-biurowy Prima w Tychach od
przedsiębiorstwa T.I. Karma, a następnie od syndyka T.I. Karma. W tym okresie przedmiotem
działalności Spółki był wynajem powierzchni hotelowych i pomieszczeń biurowych. Umowa
dzierżawy została rozwiązana z datą 30 czerwca 2007r. z powodu sprzedaży obiektu przez syndyka.
Począwszy od roku 2004 Spółka podjęła działania mające na celu uruchomienie produkcji i
wypromowanie nowego materiału budowlanego Hotblok. W tym celu Spółka przygotowała biznes
plan wprowadzenia produktu.
Działania związane produktem Hotblok polegały wówczas na wniesieniu wkładu niepieniężnego w
postaci wyłącznej licencji na użytkowanie europejskiego wzoru przemysłowego w zamian za
2.498.000 sztuk akcji dających prawo do ponad 64% kapitału zakładowego i takiej samej liczby
głosów na WZA. Stosowna emisja akcji została przeprowadzona w oparciu o Uchwałę nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 marca 2008r.
Równolegle mocą Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6
marca 2008r. spółka zmieniła swoją nazwę na Hotblok SA.
Uruchomienie produkcji bloczków Hotblok nastąpiło w maju 2008 roku. Produkty wykonywane były
na zlecenie przez firmę zewnętrzną.
W lutym 2009 roku Spółka rozpoczęła produkcję bloczków Hotblok na własnej linii technologicznej.
W dniu 19 maja 2009 roku, Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect, do obrotu wprowadzono
3.780.000 akcji serii A, B, C, D, E, F i G.
W sierpniu 2009 roku zakończyła się subskrypcja akcji serii I, które obejmowane były w ramach
oferty prywatnej. Inwestorzy objęli 92.500 akcji w cenie emisyjnej 4,00 zł. Pozyskane środki
przeznaczone zostały na finansowanie bieżącej działalności.
W kwietniu 2010 roku zakończyła się subskrypcja akcji serii J, które obejmowane były w ramach
oferty prywatnej. Inwestorzy objęli 927.500 akcji w cenie emisyjnej 1,30 zł. Pozyskane środki
przeznaczone zostały na finansowanie bieżącej działalności.
W dniu 30 listopada 2010r. Emitent nabył 100% udziałów w Spółce: Zakład Usługowo –
Produkcyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrośnicy 86C, 64-360,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233939, REGON: 634647564, NIP: 7881890574.
Łączna cena za którą Emitent nabył udziały wyniosła 6.018.000 zł) zł.
W grudniu 2010 roku zakończyła się subskrypcja akcji serii K, które obejmowane były w ramach
oferty prywatnej. Inwestorzy objęli 9.200.000 akcji w cenie emisyjnej 1,02 zł. Pozyskane środki
przeznaczone zostały na finansowanie bieżącej działalności oraz finansowanie inwestycji zakupu
100% udziałów w spółce Zakład Usługowo – Produkcyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Chrośnicy

5.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich
tworzenia.
Na kapitał własny Emitenta składają się:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy.
Spółka może tworzyć inne kapitały rezerwowe na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy w ramach obowiązujących przepisów.
Kapitał zapasowy Spółka tworzy z corocznych odpisów z czystego zysku wskazanego w bilansie z
przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych. Wysokość corocznych odpisów na kapitał zapasowy z
czystego zysku rocznego nie może być niższa niż 8%, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej
jednej trzeciej kapitału zakładowego stosownie do przepisu art. 396 §1 kodeksu spółek handlowych.
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W kapitale zapasowym ujmowane są nadwyżki środków pozyskanych z emisji akcji objętych w
drodze emisji ponad ich wartość nominalną.
Tabela 4. Kapitały własne Emitenta.
Dzień bilansowy

KAPITAŁ WŁASNY

31.12.2008

31.12.2009

30.09.2010

[ w tys. zł ]

[ w tys. zł ]

[ w tys. zł ]

4 178,60

3 507,8

3 744,3

3.697,5

3.872,5

4.800,0

0,0

0,0

0,0

1.788,9

1.093,8

0,00

Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny

0,0

0,0

0,0

Pozostałe kapitały rezerwowe

0,0

0,0

0,0

-107,5

-107,5

-117,5

-1.200,30

-1.350,9

-938,2

0,0

0,0

0,0

Kapitał podstawowy
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy

Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego

Źródło: Emitent

Po rejestracji, w dniu 24 stycznia 2011r., przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższeniu uległ kapitał zakładowy Spółki z kwoty
4.800.000 zł do kwoty 14.000.000 zł tj. o kwotę 9.200.000 zł w drodze emisji 9.200.000 akcji
zwykłych na okaziciela serii „K”.
W związku z tym, na kapitał zakładowy Spółki składają się 102.000 akcji zwykłych na okaziciela serii
A, 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
2.498.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 597.500
akcji zwykłych na okaziciela serii F, 82.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G, 92.500 akcji
zwykłych na okaziciela serii I, 927.500 akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz 9.20.000 akcji
zwykłych na okaziciela serii K
Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 14.000.000,00 PLN i dzieli się na 14.000.000 akcji zwykłych na
okaziciela o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.

5.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego.
Kapitał zakładowy został w całości pokryty.

5.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku
realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji
dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze
wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz
terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji.
Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa.

5.9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie
statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał
zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w
terminie ważności dokumentu informacyjnego może być jeszcze podwyższony
kapitał zakładowy w tym trybie.
W terminie do dnia 30 czerwca 2011r. może dojść do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie
wyższą niż 100.000 zł na zasadach określonych w art. 444-447 k.s.h., poprzez emisję nie więcej niż
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100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości 1,00 zł każda, co określa § 8a Statutu
Emitenta o następującej treści:
„Na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
serii H oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A przyznających ich posiadaczom
prawo do objęcia akcji Spółki serii H, podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18
listopada 2008 r., kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą
niż 100 000 (słownie: sto tysięcy osiemset) złotych w drodze emisji nie więcej niż 100 000
(słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 ( jeden) złoty każda.
Prawo do objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 30 czerwca 2011 roku.”

5.10. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane
instrumenty finansowe emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity
depozytowe.
Na podstawie uchwały numer 211/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
w dniu 15 maja 2009r. wprowadzone zostały do alternatywnego systemu obrotu na rynku
NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujące
instrumenty finansowe spółki HOTBLOK S.A. :
- 102.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 złoty każda,
- 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 złoty każda,
- 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 złoty każda,
- 2.498.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 złoty każda,
- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 złoty każda,
- 597.500 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 złoty każda,
- 82.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 złoty każda.
Akcje Emitenta w/w serii, od dnia 19 maja 2009r, są notowane na rynku NewConnect,
organizowanym i prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Emitent nie wystawił kwitów depozytowych.

5.11. Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych
Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych
jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co
najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i
udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.
Emitent jest powiązany z czterema podmiotami, a mianowicie ze spółką Artebet Sp. z o.o., Prefbet I
Sp. z o.o. w upadłości , KERBET Sp. z o.o. i Tugeb Polbud Sp. z o.o.
•

Spółka Artebet Sp. z o.o. jest właścicielem 150.000 akcji serii B Emitenta oraz 250.000 akcji
serii C Emitenta, co do dnia 21 stycznia 2011r. ( tj. dnia zarejestrowania przez Sąd Rejonowy
w Katowicach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K)
stanowiło łącznie 8,33% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających prawo do 8,33%
głosów na WZA Emitenta. Pomiędzy Emitentem i spółką Artebet istnieją powiązania
gospodarcze – Artebet do dnia 31 maja 2009r. świadczył usługi w zakresie obsługi
laboratoryjnej oraz zlecenia na wykonanie prototypu modułu produkcyjnego. Artebet obecnie
świadczy usługę polegającą na przygotowaniu mieszanki betonowej z udziałem pyłów
dymnicowych, która wykorzystywana jest do produkcji elementów Hotblok. Pomiędzy
Emitentem a Artebetem od 1 marca b.r. zawarta jest umowa dzierżawy, której przedmiotem są
urządzenia produkcyjne.
Hotblok natomiast wydzierżawia Spółce Artebet wibroprasę typu Zenith Hydroblitz 940 Super
AHZ P 130, oraz 7 form do produkcji prefabrykowanych wyrobów betonowych.
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Wartość obrotów brutto pomiędzy firmami za III kwartały 2010r. w tys. zł.
sprzedaż : 87,1 , zakup : 184.

wyniosła :

•

Spółka Artebet jest właścicielem 60% udziałów Prefbet I. spółka z o.o. w upadłości.
Pomiędzy Emitentem, a spółką Prefbet I w upadłości istnieją powiązania gospodarcze – w
2009r. Emitent zawarł umowę dzierżawy z Prefbet I. Przedmiotem umowy była dzierżawa
przez Emitenta urządzeń wraz z halą produkcyjną i składowiskiem, w związku z
uruchomieniem samodzielnej działalności produkcyjnej Emitenta związanej z produkcją
systemu HOTBLOK. Dodatkowo, Prefbet I w upadłości wykonuje usługę załadunku surowca
keramzytu. Obecnie umowa dzierżawy obejmuje halę produkcyjną oraz składowisko.
Wartość obrotów brutto pomiędzy firmami za III kwartały 2010r. w tys. zł. wyniosła :
sprzedaż : 0,0 , zakup : 207, 3

•

W spółce KERBET Sp. z o.o. 100% udziałów posiada Pani Małgorzata Trzaskoma, która jest
jednocześnie znaczącym akcjonariuszem HOTBLOK S.A. – posiada 9,11% akcji Spółki.
Pomiędzy Emitentem a firmą KERBET obowiązuje umowa licencyjna zawarta w lutym
2010r., której przedmiot stanowi udzielenie przez KERBET firmie HOTBLOK pełnej
niewyłącznej licencji na korzystanie i używanie wzoru wspólnotowego zarejestrowanego dnia
24 kwietnia 2008 r. w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i
Wzory) pod numerem 000923818-0001 (dotyczy to elementów smukłych systemu
HOTBLOK). Ponadto KERBET dostarcza Emitentowi wkładkę styropianową do produkcji
bloczka, natomiast HOTBLOK do firmy KERBET sprzedaje elementy ścienne systemu.
Wartość obrotów brutto pomiędzy firmami za III kwartały 2010r. w tys. zł. wyniosła :
sprzedaż : 115,5 , zakup : 146,4

•

Pan Zenon Tudziarz jest obecnie członkiem Rady Nadzorczej Emitenta oraz posiada 22,82%
akcji Spółki Hotblok S.A. Pan Zenon Tudziarz posiada 52% udziałów w kapitale zakładowym
Spółki TUGEB Polbud Sp. z o.o. w Sławoszycach. Firma Tugeb Polbud Sp. z o.o. wykonuje
dla emitenta elementy nowego modułu produkcyjnego.
Wartość obrotów brutto pomiędzy firmami za III kwartały 2010r. w tys. zł. wyniosła :
sprzedaż : 0,0 , zakup : 470,0

5.12. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach,
wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych
grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych
produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla Grupy
Kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności.
Obecna działalność Emitenta ma na celu doprowadzenie do rozszerzenia produkcji i sprzedaży - w
ilościach przemysłowych - systemu materiałów budowlanych w technologii Hotblok.

5.12.1. Produkt i technologia.
System budowlany Hotblok polega na unikalnym rozwiązaniu materiałów (bloczków) do budowy
jednowarstwowych (nie ocieplanych z zewnątrz) ścian konstrukcyjnych zewnętrznych o
współczynniku przenikalności cieplnej U = 0,10 – 0,15 W/m2*K, czyli znacznie przekraczających
wytyczne norm obowiązujących w tym zakresie oraz dokonań konkurencji (również po zastosowaniu
standardowych dociepleń). Taki poziom współczynnika przenikalności klasyfikuje wyroby systemu
Hotblok do kategorii materiałów przeznaczonych dla tzw. domu pasywnego, czyli nie wymagającego
źródeł ciepła.
Elementy systemu są dwuskładnikowe – składają się z keramzytowego szkieletu wypełnionego
systemem wkładek styropianowych. Unikalny, zastrzeżony europejskim wzorem przemysłowym,
układ rozmieszczenia komór styropianowych oraz własności fizykochemiczne keramzytu i materiału
spajającego powodują uzyskanie bardzo dobrych parametrów izolacyjności cieplnej, wodo- i
mrozoodporności, ognioochronności oraz paroprzepuszczalności. Jednocześnie taka konstrukcja
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elementu powoduje jego niewielki ciężar jednostkowy, co w połączeniu z profilowaniem powierzchni
bocznych i zastosowanymi uchwytami sprawia, że Hotblok jest bardzo wygodnym materiałem
budowlanym, w procesie transportu czy budowy. Duży rozmiar elementu podstawowego sprawia, iż
na 1m2 powierzchni ściany zużywa się tylko 6,9 sztuk bloczka (najmniej z typowych konkurencyjnych
technologii budowlanych), a zastosowanie profilowanych, bezspoinowych połączeń pionowych
jeszcze bardziej ułatwia i przyspiesza proces budowlany, uniemożliwiając jednocześnie
nieprawidłowe łączenie elementów, co ma wpływ na jakość i efektywność procesu budowlanego.
W skład systemu wchodzi 9 bloczków ściennych (proste, narożne, kątowe, węgarkowe i startowe)
oraz elementy smukłe (podproża, nadproża, elementy ocieplające wieńce). Elementy są podatne na
obróbkę przy pomocy elektrycznych i ręcznych narzędzi skrawających, a jednocześnie charakteryzują
się niską kruchością.
Rysunek 2. Produkt Emitenta.
HOTBLOK
Blok z keramzytobetonu,z wkładką izolacyjną ze styropianu. Duży wymiar
i system „pióro-wpust” znacznie ułatwiają i przyspieszają budowę
murów, jednocześnie eliminując spoiny pionowe.

HOTBLOK P
HOTBLOK POŁÓWKA
Drobnowymiarowy element keramzytobetonowy z wkładką izolacyjną ze
styropianu. Elementy połówkowe gwarantują dobre wiązanie w warstwie
poziomej bez potrzeby przycinania bloczków.

HOTBLOK NW 90
NAROŻNIK WEWNĘTRZNY

Keramzytobetonowy blok z wypełnieniem ze styropianu, przeznaczony do
kształtowania narożników 90° wewnątrz budynku.

HOTBLOK NZ 90
NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY
Keramzytobetonowy blok z wypełnieniem ze styropianu, przeznaczony do
kształtowania narożników 90°.

HOTBLOK NW 45
NAROŻNIK WEWNĘTRZNY
Blok murowy o 45° ukośnym ścięciu, do kształtowania narożników wewnątrz
budynku.

HOTBLOK NZ 45
NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY
Blok murowy o 45° ukośnym ścięciu, do kształtowania naroży na zewnątrz
budynku.
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HOTBLOK W
WĘGAREK
Specjalny blok murowy z keramzytobetonu, z wkładką izolacyjną ze styropianu.
Przeznaczony do kształtowania otworów okiennych i drzwiowych, zapewnia
znakomitą izolacyjność ściany w miejscu przylegania jej do futryny.

HOTBLOK WP
POŁÓWKA WĘGAREK

i

Połówkowy, specjalny element keramzytobetonowy z wkładką
izolacyjną ze styropianu, przeznaczony do kształtowania otworów okiennych
drzwiowych.

HOTBLOK
STARTOWY
Bloczek startowy do stosowania na fundamentach ciągłych/ławach
fundamentowych. Równomiernie przejmuje obciążenia ściany
jednowarstwowej o gr. 42 cm.

IZOLACJA
NADPROŻA
Izolacja nadproża przeznaczona jest do zamknięcia otworów
okiennych i drzwiowych w ścianach nośnych.

NADPROŻE NOŚNE

Zapewnia ciągłość warstwy ściany, pełniąc funkcje nośne
od razu po zamontowaniu. Wypełnione betonem umożliwia prowadzenie
prac murarskich, bez przerwy technologicznej.

PODOKIENNIK
Kształtka ta rozwiązuje problem prawidłowego ocieplenia okna
i stanowi ładny i gotowy parapet zewnętrzny.

IZOLACJA WIEŃCA
Element wieńca zbrojeniowego, montowany od zewnątrz, na zaprawie
ciepłochronnej. Zapewnia jednolitą izolację termiczną stropu i wieńca
kolankowego na całej powierzchni ściany, eliminując mostki termiczne.
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ELKA
KOLANKOWA
Montowana od strony wewnętrznej ściany, biegnąca wokół całego
budynku elka kolankowa, po uzbrojeniu i wypełnieniu betonem,
spina i usztywnia całą konstrukcję.

LISTWA
RYGLOWA
Stosowana przy zakotwiczaniu stropów, eliminuje konieczność
deskowania. Montowaną po wewnętrznej stronie muru listwę
można docinać, dopasowując do długości i kształtu ścian.

Źródło: Emitent.

Materiałami wsadowymi do produkcji elementów systemu Hotblok są keramzyt, cement, styropian,
dodatki chemiczne i woda. Jako pierwsze powstają wkładki styropianowe, w wyniku przygotowania i
aplikacji owipianu (granulatu styropianowego) do gotowych form. W efekcie otrzymuje się kształtkę
wewnętrzną, umieszczaną w formach zasypowych, gotowych do zasypania masą keramzytową.
Równolegle dochodzi do powstania masy w procesie mieszania keramzytu, cementu, wody i pewnych
składników chemicznych. Tak uzyskana masa wykorzystywana jest do zasypywania form, w których
następuje jej utwardzanie metodą wibroprasowania. Gotowe elementy podlegają procesowi
kilkudniowego twardnienia, z tym, że już po wyjęciu z form (poniżej 24h od zejścia z linii
produkcyjnej) mogą być transportowane do klienta i dojrzewać na placu budowy.

5.12.2. Certyfikaty i atesty
Planowanemu, a obecnie realizowanemu wprowadzeniu technologii na rynek, towarzyszył szereg
działań, potwierdzających jej znakomite cechy fizykochemiczne oraz użyteczność w budownictwie.
Specjalistyczne Laboratorium Materiałów Budowlanych „Beton-Test” wydało z datą 7 stycznia 2008r.
Sprawozdanie z badań nr 1/XI/2007 dotyczących wyrobu „Pustak ścienny Fortis - Hotblok”. Celem
badania była weryfikacja własności fizycznych bloczka (gęstości, wytrzymałości na ściskanie,
mrozoodporności i nasiąkliwości). Orzeczenie badania stwierdza, iż wyrób spełnia wymagania normy
PN-B-19307:2004 we wskazanych wyżej zakresach,
Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej wydał Opinię wstępną o technologii „Pustaki ścienne
keramzytobetonowe Fortis - Hotblok” w zakresie oceny współczynnika przenikania ciepła. Opinia
potwierdza niską przenikalność w dwóch skrajnych przekrojach wynoszącą U = 0,105 W/m2*K do U
= 0,146 W/m2*K. W uzasadnieniu opinii wskazano, iż: „Innowacyjność zastosowanej technologii
produkcji wyrobów keramzytobetonowych (…) polega na zastosowaniu wkładki izolacyjnej wewnątrz
wyrobu. Ścianki keramzytobetonowe tego bloczku wraz z wkładką termoizolacyjną z odpowiednio
scalanych drobnych cząstek ekspandowanego polistyrenu są tak ukształtowane, by nie powstawały
tzw. „mostki” termiczne.”. W podsumowaniu autorzy opinii: Dr inż. Tomasz Muzyczuk i mgr inz.
Bożena Orlik-Kożdoń uznali, iż: „Ściany zewnętrzne budynków wykonane na bazie bloczków Fortis –
Hotblok z wkładką styropianową są nowatorskim i konkurencyjnym produktem w stosunku do ścian
wybudowanych w innych technologiach charakteryzujących się korzystnymi parametrami
termoizolacyjności. Samo rozwiązanie jest bardzo ciekawe z uwagi głównie na zlikwidowanie
liniowych mostków termicznych. Ponadto zastosowanie granulatu styropianowego odpowiednio
scalonego jest rozwiązaniem proekologicznym. W takiej wersji autorom nie są znane podobne
rozwiązania zarówno w kraju jak i za granicą. (…) Zgodnie z Ustawą „Termomodernizacyjną”
wznoszenie przegród o niskim współczynniku U przyczynia się do zmniejszenia sezonowego
zapotrzebowania na ciepło a tym samym ogranicza emisyjność szkodliwych związków.”.
Pavus a.s. z siedzibą w Pradze – Laboratorium Prób Ogniowych Vesell nad Luznici (jednostka
notyfikująca będąca podmiotem prawa czeskiego) wydała w dniu 25 marca 2008r. raport
kwalifikacyjny z próby ognioodporności w kategorii „Ściany nośne z funkcją rozdzielania ognia”, wg
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normy CSN EN 13501-2 i CSN EN 1365-1, w konkluzji którego stwierdziła, iż „Zewnętrzna ściana
nośna z bloczków systemu Hotblok o grubości 420 mm może zostać użyta bezpośrednio (…) w takich
samych konstrukcjach w których dokonana została jedna lub więcej zmian określonych poniżej w taki
sposób, że obiekt ciągle spełnia odpowiednie standardy sztywności i stabilności: zmniejszenie
wysokości, zwiększenie grubości ściany, zwiększenie grubości materiałów rozdzielających,
zwiększenie szerokości ściany, zmniejszenie zastosowanego obciążenia.”. Zmiany wskazane w zdaniu
poprzednim odnoszą się do próbki testowej, którą stanowiła ściana z bloczków Hotblok o grubości
420 mm i wysokości 3000 mm, połączonych przy użyciu zaprawy Z301 – Super cement
uszczelniający, wykończona od strony zewnętrznej zaprawą Z301 o grubości 3 mm wraz z siatką
drucianą, a od strony wewnętrznej obrzutką tynkarską o grubości 12 – 14 mm.
W czerwcu 2009r. Emitent otrzymał certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji. Przyznany Spółce
Certyfikat potwierdza, że elementy murowe z betonu kruszywowego wyprodukowane przez
HOTBLOK S.A. zostały poddane wstępnym badaniom typu i podlegają zakładowej kontroli produkcji
a notyfikowana Jednostka Certyfikująca COBRPB „CEBET” przeprowadziła wstępną inspekcję
zakładu i zakładowej kontroli produkcji oraz sprawuje ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej
kontroli produkcji.

5.12.3. Działania marketingowe.
Emitent promuje produkt i technologię poprzez upowszechnianie jego walorów innowacyjności i
termoizolacyjności, jak również współpracę w ramach zrzeszenia producentów materiałów
energooszczędnych. Działania te promują technologię i producenta w środowisku głównie
branżowym, jednak istnieje przełożenie tych działań na upowszechnienie zainteresowania technologią
wśród końcowych „użytkowników” wyrobu, czyli osób czy przedsiębiorstw będących inwestorami
budowlanymi.
• Uzyskanie przez bloczek Hotblok Nagrody głównej dla materiałów budowlanych na X
Ogólnopolskich Targach Budowlanych MURATOR EXPO 2008,
•

Nominacja bloczka do Złotego Medalu na Międzynarodowych Targach Budownictwa
BUDMA 2008,

•

Nominacja bloczka do Złotego Medalu na Międzynarodowych Targach Budownictwa
BUDMA 2009,

•

Rejestracja z dniem 1 października 2008r. w charakterze Członka Wspólnoty Informacyjnej w
Instytucie Pasywnym w Darmstadt (Informations-Gemeinschaft Passivhause Deutschland),

•

Zdobycie przez Emitenta tytułu Innowator Śląska w pierwszej edycji konkursu na najlepsze
innowacyjne śląskie przedsiębiorstwo „Innowator Śląska 2008” organizowanego przez
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Górnośląskiej Agencji
Przekształceń Przedsiębiorstw SA pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego i
Rektora Politechniki Śląskiej. Konkurs jest finansowany ze środków projektu Enterprise
Europe Network w ramach programu CIP 2007-2013.

•

Firma HIPER GLAZUR ze Szczecina, z którą Hotblok wspólnie uczestniczył
w Międzynarodowych Targach Budowlanych BUDGRYF w Szczecinie w dniach 13-15
marca 2008r. zdobyła nagrodę główną - ZŁOTY KASK za prezentowany System
HOTBLOK.

•

Zdobycie Nagrody Głównej w Konkursie
TARBUD we Wrocławiu w marcu 2010r.

•

Spółka prowadzi kampanię promocyjno – wizerunkową, poprzez publikację materiałów
marketingowych w prasie branżowej i katalogach użytkowych „Muratora”. Jeden z
pierwszych klientów indywidualnych wyraził zgodę na potraktowanie realizacji budowy jako
domu modelowego – poszczególne etapy prac są filmowane i fotografowane, a uzyskany
materiał zostanie użyty w celach marketingowych i instruktażowych.
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5.12.4. Bieżąca działalność operacyjna
W styczniu 2009r. Emitent uruchomił własną produkcję bloczków, sprzedaż której rozpoczęła się w
lutym 2009r.
Pomimo krótkiej historii zawarte zostały znaczące umowy dotyczące sprzedaży i promocji systemu
Hotblok :
• W dniu 21 maja 2009r. Spółka podpisała List Intencyjny z firmą POLSTAL SPÓŁKA
JAWNA z siedzibą w Sosnowcu.
Przedmiotem Listu Intencyjnego jest nawiązanie pomiędzy stronami współpracy
w
zakresie dostarczenia przez HOTBLOK S.A. firmie POLSTAL na zasadach franszyzy
uniwersalnego modułu produkcyjnego do produkcji bloczków systemu HOTBLOK na terenie
Litwy, Łotwy i Estonii.
• W dniu 26 maja 2009r. Spółka zawarła umowę z firmą z Irlandii - BUILDERSKI,
A
MAN AND PLAN Krzysztof Makowski. Przedmiotem umowy jest nawiązanie między
stronami współpracy w zakresie sprzedaży pośredniej i bezpośredniej, reklamy i promocji
elementów "Systemu HOTBLOK" przez kontrahenta z Irlandii. Zawarcie przedmiotowej
umowy jest konsekwencją udziału Spółki w Targach Domów Pasywnych we Frankfurcie w
kwietniu 2009r.
• W dniu 29 czerwca 2009r. Spółka zawarła umowę z firmą Śląskie Konsorcjum Ekologiczne
Sp. o.o., z siedzibą w Czeladzi przy ulicy Francuskiej 4.
Śląskie Konsorcjum
Ekologiczne Sp. z o.o. jest firmą, która w swojej działalności projektuje i realizuje procesy
budowlane hal energooszczędnych oraz oferuje rozwiązania technologiczne jednostkom
samorządu terytorialnego. Przedmiotem zawartej pomiędzy stronami umowy jest współpraca
w zakresie promocji i sprzedaży elementów Systemu HOTBLOK oferowanych przez
HOTBLOK S.A. Kontrahent zobowiązał się, że w ramach umowy, umieszczał będzie w
przygotowanych przez siebie projektach hal energooszczędnych oferowanych jednostkom
samorządu terytorialnego rozwiązania technologiczne sytemu ścian jednowarstwowych
HOTBLOK.
• W dniu 1 lipca 2009r. została zawarta umowa z firmą EKOLENIO z siedzibą
w
Słowenii, 3220 Store ul. Żelazerska cesta 3.Firma EKOLENIO wykonuje projekty budynków
z wykorzystaniem elementów systemu HOTBLOK.
Przedmiotem umowy jest nawiązanie między stronami współpracy w zakresie sprzedaży
pośredniej i bezpośredniej, reklamy i promocji elementów „Systemu HOTBLOK” przez
kontrahenta ze Słowenii.
• W dniu 22 lipca 2009r. została zawarta umowa z firmą BYGG AGRON& DURIM AB z
siedzibą w Szwecji, BOX 221 79, 250 23 Helsingborg. Przedmiotem umowy jest nawiązanie
między stronami współpracy w zakresie sprzedaży pośredniej i bezpośredniej, reklamy i
promocji elementów „Systemu HOTBLOK” przez kontrahenta ze Szwecji.
• W dniu 25 listopada 2009r. została zawarta umowa dostawy z firmą MILENNIUM Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowolipie 2.
Przedmiotem umowy jest dostarczanie przez HOTBLOK S.A.
(dostawcę) na rzecz
MILENNIUM Sp. z o.o. (inwestora) keramzytobetonowych elementów systemu HOTBLOK
na budowę Osiedla „Cegielnia” w Markach przy ulicy Fabrycznej. Umowa została zawarta na
czas realizacji inwestycji, tj. kończy się po dostawie przez Dostawcę wszystkich elementów
systemu HOTBLOK potrzebnych na budowę Osiedla „Cegielnia”. Inwestor przewiduje, że
inwestycja zostanie zakończona do końca 2010 roku.
• W dniu 7 grudnia 2009r. została zawarta umowa dostawy z firmą IDEHUS Sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Szewskiej 24/26. IDEHUS Sp. z o.o. realizuje
przedsięwzięcie w zakresie budowy w Ślęży koło Wrocławia (gmina Kobierzyce, ulica
Parkowa), osiedla energooszczędnego składającego się z 18 domów jednorodzinnych.
Przedmiotem umowy jest dostarczanie przez HOTBLOK S.A. (dostawcę) na rzecz IDEHUS
Sp. z o.o. keramzytobetonowych elementów systemu HOTBLOK na budowę wskazanego
wyżej osiedla.
• W dniu 21 stycznia została zawarta w trybie korespondencyjnym umowa z firmą Lammeyer
& CO z siedzibą w Kijowie ul. Pawliwska 9, 01054 Ukraina. Przedmiotem umowy jest
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•

•

•

nawiązanie między stronami współpracy w zakresie sprzedaży pośredniej i bezpośredniej,
reklamy i promocji elementów „Systemu HOTBLOK” przez kontrahenta z Ukrainy.
W dniu 25 marca 2010r. została zawarta umowa współpracy handlowej z dnia 8 marca 2010r.
Umowa została zawarta w trybie korespondencyjnym z firmą Vividus Tech s.r.o. z siedzibą
w Ostrawie, Havlickovo Nabrezi 22, Republika Czeska. Przedmiotem umowy jest nawiązanie
między stronami współpracy w zakresie sprzedaży pośredniej i bezpośredniej, reklamy i
promocji elementów „Systemu HOTBLOK” na terenie Czech.
w dniu 30 listopada 2010r. HOTBLOK S.A. nabyła 100% udziałów w Spółce : Zakład
Usługowo – Produkcyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą
w Chrośnicy 86C, 64-360, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233939,
REGON: 634647564, NIP: 7881890574.
W dniu 30 listopada 2010r. zostały zawarte umowy nabycia udziałów z następującymi
dotychczasowymi wspólnikami w/w/ Spółki :
- ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Pankiewicza 3, od którego Emitent nabył 1.000 ( słownie: jeden tysiąc) udziałów w kapitale
zakładowym spółki Zakład Usługowo – Produkcyjny Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Chrośnicy o wartości nominalnej 1000 (słownie: jeden
tysiąc) złotych każdy o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 (słownie: jeden milion)
złotych
-Pan Zenon Tudziarz, od którego Emitent nabył 2.487 ( słownie: dwa tysiące czterysta
osiemdziesiąt siedem) udziałów w kapitale zakładowym spółki Zakład Usługowo –
Produkcyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrośnicy o wartości
nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej
2.487.000 (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych.
Nabyte przez HOTBLOK S.A. udziały stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki oraz
reprezentują 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki. Zgodnie
z umową
Spółki wszystkie udziały są równe i niepodzielne.
Łączna cena za którą Emitent nabył udziały wynosi 6 018 000 ( słownie : sześć milionów
osiemnaście tysięcy) złotych.
Źródłem finansowania zakupu udziałów są środki z emisji akcji serii K.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 października 2010r. podjęło uchwałę mocą
której zmieniona została siedziba Spółki. Nową siedzibą Spółki jest miasto Sosnowiec. Sąd
Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS zarejestrował w/w/ zmianę w dniu
30 listopada 2010r

Portfel zamówień
Emitent sukcesywnie buduje swój portfel zamówień.
Poniższa tabela przedstawia terminy realizacji planowanych, największych inwestycji w roku 2011.
Projekty zostały przygotowane z wykorzystaniem technologii zewnętrznych ścian jednowarstwowych
HOTBLOK. Podpisane umowy na dostawy wymagają jeszcze precyzyjnego określenia
harmonogramu dostaw.
Tabela 5. Portfel zamówień Emitenta.
Lp. Inwestor

Lokalizacja

Obiekt

Wartość /netto/

Termin realizacji

1. POLSTAL Sosnowiec

okolice Sosnowca

II etap osiedla mieszk. (12)

550 000 zł

03-10.2011

2. MILLENIUM Warszawa

osiedle Cegielnia

II etap osiedla mieszk. (8)

880 000 zł

05-11.2011

3. Miasto Zamość

Zamość

hala sportowa

140 000 zł

03-05.2011

4. PGNiG

Opole / Zabrze

obiekty biurowe (2)

320 000 zł

04-11.2011

5. ArtHAUSE

okolice Warszawy

I etap osiedla mieszk.(15)

630 000 zł

05-11.2011

6. Celtic Investments

okolice Wrocławia

I etap osiedla mieszk. (10)

430 000 zł

05-11.2011

domy mieszkalne (10)

420 000 zł

03-11.2011

7. Inwestorzy prywatni
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8. Irlandia - inwestor prywatny

export

domy mieszkalne (5)

210 000 zł

04-11.2011

9. Czechy - inwestor prywatny

export

klub golfowy

200 000 zł

03-06.2011

10. Czechy - inwestor prywatny

export

domy mieszkalne (7)

300 000 zł

03-11.2011

11. Słowenia - inwestor prywatny

export

domy mieszkalne (3)

120 000 zł

05-11.2011

4 200 000 zł

Źródło: Emitent

Niezależnie od uzgodnionych, powyższych realizacji, Emitent kontynuuje prace nad kolejnymi
projektami, których termin realizacji nie został jeszcze ostatecznie potwierdzony:
- osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej – 19 segmentów- Wrocław
- osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej – 16 segmentów- Wrocław
- biurowiec pasywny – Katowice
- obiekt użyteczności publicznej - Katowice
Analizując bieżące informacje od partnerów Spółki, biur projektowych i regionalnych dystrybutorów,
oraz korespondencję, którą Emitent otrzymuje , spodziewać się trzeba zdecydowanego wzrostu
zainteresowania budownictwem energooszczędnym z wykorzystaniem systemowej technologii
HOTBLOK. Obecna wiedza Emitenta, pozwala na szacunkowe określenie skali zainteresowanych
osób indywidualnych, które w roku 2011 deklarują chęć budowy własnych domów w Systemie
HOTBLOK, na przedział 30-40 osób. Średnia, przybliżona wartość jednego obiektu to ok. 45.000
PLN /netto/, więc wnioskować należy, że sprzedaż klientom indywidualnym w przyszłym, 2011 roku
dodatkowo podniesie wolumen sprzedaży HOTBLOK SA, o 1.200.000-1.400.000 PLN.
Efektem działań w roku bieżącym jest również bardzo duże zainteresowanie Systemem HOTBLOK w
krajach Unii Europejskiej, gdzie budownictwo energooszczędne jest wspierane również przez
odpowiednie ustawodawstwo.
Dodatkowo planowane uzyskanie certyfikatu z Instytut Passiv Hause Darmstatd, spowoduje otwarcie
bardzo chłonnego rynku niemieckiego, gdzie dzięki zaangażowaniu mieszkającego tam, partnera
Spółki , Emitent ma szanse wprowadzić innowacyjną technologię HOTBLOK, do realizacji wielu
projektów.
Bieżąca działalność inwestycyjna
Emitent posiada już opracowaną koncepcję modułu produkcyjnego do produkcji bloczka HOTBLOK
o wydajności 2 000 sztuk na dobę. Wykonano formy do wkładek styropianowych do podstawowego
oraz do wszystkich pozostałych bloczków. Emitent zlecił również firmie TUGEB POLBUD Sp. z o.o.
wykonanie linii do rozformowywania bloczków.

5.12.5. Zatrudnienie.
Tabela 6. Zatrudnienie Emitenta wg stanu na dzień 31.12.2010r.
Pozycja
Ilość osób
Stanowiska robotnicze – umowa o pracę
5
Stanowiska nierobotnicze – umowa o pracę
6
Umowa zlecenie
1
Razem
12
W tym: na podstawie umowy o pracę
11
Źródło: Emitent

5.12.6. Otoczenie rynkowe Emitenta.
Pod względem skali, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, budownictwo mieszkaniowe w
Polsce plasuje się blisko przeciętnej. Liczba 3-4 nowych jednostek mieszkalnych, oddawanych rocznie
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest wprawdzie lepsza niż w innych krajach regionu, ale
zdecydowanie niższa niż u liderów w ich szczytowym, niedawnym okresie: Irlandii (ok. 15-17
jednostek) czy Hiszpanii (12-14 jednostek). Porównując Polskę z krajami o dużo wyższym poziomie
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budownictwa należy jednak pamiętać, że co najmniej 25% jednostek w Hiszpanii stanowi
budownictwo wakacyjne, zaś oba wymienione wyżej kraje płacą dziś za nadmierny rozwój
budownictwa głębokim kryzysem.
Pod względem struktury inwestorskiej można wydzielić w Polsce następujące podmioty:
 Firmy deweloperskie, budujące mieszkania i domy na sprzedaż. Firmy te działają zarówno w
formie spółek prawa handlowego jak i osób fizycznych, prowadzących działalność
gospodarczą.
 Inwestorów indywidualnych, czyli osoby prywatne i gospodarstwa domowe, budujące domy
jednorodzinne, w tym także domy letniskowe i obiekty pensjonatowe, w celu zaspokojenia
własnych potrzeb.
 Spółdzielnie mieszkaniowe, budujące najczęściej mieszkania w celu przeniesienia własności
na członków, ale niekiedy także na wynajem w ramach programu społecznego budownictwa
czynszowego, finansowane kredytami z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM)
 Towarzystwa budownictwa społecznego, czyli spółki non-profit, realizujące głównie
wielorodzinne budynki na wynajem, także finansowane z KFM,
 Gminy, budujące mieszkania komunalne i socjalne
 Zakłady pracy
Niestety, statystyki GUS-u niedokładnie ilustrują zjawiska w poszczególnych grupach. Dotyczy to
zwłaszcza statystycznej kategorii „indywidualne”, w której oprócz domów jednorodzinnych
realizowanych przez gospodarstwa domowe, mieszczą się także osoby fizyczne budujące mieszkania
lub domy na sprzedaż w ramach działalności gospodarczej, czyli małe firmy deweloperskie.
Poniższy wykres ilustruje liczbę jednostek mieszkalnych oddanych do użytku w Polsce w latach 19922008, oparty na statystykach GUS. W okres transformacji Polska weszła z relatywnie niskim
poziomem budownictwa – w 1991 roku oddano 3,6 nowej jednostki mieszkalnej (mieszkanie lub dom)
na 1000 mieszkańców. Głównymi dostarczycielami mieszkań były wówczas spółdzielnie
mieszkaniowe, które oddały ponad 83 tys. mieszkań. Ogromna większość mieszkań w budownictwie
wielorodzinnym była realizowana w technologii wielkopłytowej. Liczba oddawanych mieszkań
spadała w kolejnych latach, osiągając minimum (nieco powyżej 62 tysięcy) w 1996 roku. Od tego
momentu zaczął się powolny wzrost do pułapu 115 tysięcy w roku 2006. Wysoka liczba oddanych
mieszkań w roku 2003 (ponad 162 tysiące) wynika z ukazania w statystykach około 70-80 tysięcy
domów jednorodzinnych, w rzeczywistości ukończonych i zasiedlonych w kilku poprzednich latach.
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Gdyby jednak spróbować skorygować wyniki statystyk z 2003 roku w taki sposób, aby nadwyżkę
liczby domów w kategorii „indywidualne” ponad wieloletnim trendem przenieść na kilka lat
poprzedzających ten rok, wówczas otrzymać można obraz statystyk bardziej zbliżony do
rzeczywistości. Widać wówczas, że budownictwo indywidualne jest najważniejszą w Polsce i dość
stabilną kategorią inwestorów, że mimo rozwoju gospodarczego i wzrostu skali budownictwa
znaczenie budownictwa spółdzielczego i innych form realizowanych ze wsparciem środków
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publicznych maleje, oraz – że wzrost skali budownictwa od 2004 roku był przede wszystkim
wynikiem rozwoju działalności firm deweloperskich.
Przy ocenie znaczenia poszczególnych grup inwestorów dla popytu na wykonawstwo, materiały i
wyroby budowlane należy także pamiętać o tym, że przeciętne powierzchnie użytkowe jednostek
mieszkalnych oddawanych do użytku przez poszczególne kategorie inwestorów znacznie się różnią.
Tak np. przeciętna powierzchnia domu budowanego przez indywidualnego inwestora jest blisko 2,2
razy większa od przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania oddanego przez dewelopera i ponad
2,8 razy większa od powierzchni przeciętnego mieszkania wybudowanego przez TBS. Dla przykładu,
przeciętna powierzchnia mieszkania oddanego przez firmę deweloperską wyniosła w 2008 roku około
68 m², mieszkania spółdzielczego – nieco poniżej 60 m². Najmniejsze były mieszkania komunalne –
przeciętna powierzchnia to niecałe 45 m². Przeciętna powierzchni domu realizowanego przez
indywidualnych inwestorów wyniosła natomiast około 142 m². Zatem łączna powierzchnia użytkowa
realizowana przez inwestorów indywidualnych, stanowi około 65% całej nowej powierzchni
oddawanej w Polsce do użytku. Dla producentów niektórych materiałów, w tym cementu, materiałów
do konstrukcji ścian i stropów, okien, pokryć dachowych, czy materiałów wykończeniowych takich
jak wyroby podłogowe, okładziny ścienne, ceramika sanitarna, znaczenie tej grupy inwestorów dla
wyników sprzedaży i funkcjonowania firm jest bardzo istotne. Natomiast łączna powierzchnia
użytkowa realizowana ze wsparciem środków publicznych (społeczne czynszowe i komunalne oraz
część tzw. mieszkań zakładowych, budowana na własne potrzeby przez wojsko, policję lub straż
graniczną) stanowi ok. 2 % łącznej powierzchni użytkowej, budowanej na cele mieszkalne w Polsce.
Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie styczeń-marzec 2010 r.
oddano do użytkowania 33 902 mieszkania tj. o 18,3% mniej niż w 2009 r., a w porównaniu z
okresem styczeń-marzec 2008 r. oznacza to spadek o 4,3%. Po zmniejszonej w latach 2008-2009
aktywności inwestorów w zakresie nowych inwestycji mieszkaniowych w I kwartale 2010 r.
odnotowano wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto. W ciągu trzech miesięcy br.
rozpoczęto budowę 27 241 mieszkań, tj. o 16,1% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. W
dalszym ciągu obserwowany jest natomiast spadek liczby mieszkań (do 35 407), na których budowę
wydano pozwolenia, tj. o 18,6% mniej niż w I kwartale 2009 r. Największy udział (50,8%) w
przyroście nowych zasobów mieszkaniowych mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okresie
styczeń-marzec 2010 r. wybudowali 17220 mieszkań (o 13,9% mniej niż przed rokiem). W tej grupie
inwestorów odnotowano spadek zainteresowania uzyskiwaniem pozwoleń i rozpoczynaniem nowych
inwestycji. Uzyskano pozwolenia na budowę 22 144 mieszkania i rozpoczęto budowę 14 110
mieszkań, tj. o 2,1% mniej w stosunku do trzech miesięcy 2009 r. zarówno w zakresie wydanych
pozwoleń, jak i rozpoczętych mieszkań. Deweloperzy w okresie styczeń-marzec 2010 r. oddali 13 718
mieszkań, tj. o 24,0% mniej niż w ub. roku, co stanowiło 40,4% ogólnej liczby mieszkań oddanych do
użytkowania. W ciągu trzech miesięcy br. w tej grupie inwestorów rozpoczęto budowę
11 542 mieszkania, tj. o 53,4% więcej niż w 2009 r. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których
budowę uzyskano pozwolenia - do 11 786, tj. o 31,2%. Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie trzech
miesięcy 2010 r. oddały do użytkowania 1 351 mieszkań, tj. o 13,1% mniej niż przed rokiem. Liczba
uzyskanych pozwoleń przez spółdzielnie mieszkaniowe była również mniejsza (533 mieszkania
wobec 1185). Wzrosła natomiast liczba rozpoczętych mieszkań do 766, tj. o 19,9%. Pozostali
inwestorzy (budownictwo społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) oddali do użytkowania w
ciągu trzech miesięcy 2010 r. łącznie 1 613 mieszkań, tj. o 14,9% mniej niż w ub. roku. W okresie
tym w budownictwie społecznym czynszowym oddano do użytkowania 839 mieszkań (o 0,7% więcej
niż przed rokiem), komunalnym – 754 (o 17,8% mniej) i zakładowym – 20 (wobec 145 mieszkań w
ub. roku). Spadła również do 944 (wobec 2546) liczba mieszkań, na budowę których uzyskano
pozwolenia oraz - o 7,7% mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Po słabym początku roku, w II poł. 2010 r. rynek materiałów ściennych odnotuje wyższą dynamikę
produkcji i w całym roku wzrośnie o ok. 5% do poziomu 2 mld zł. W swoim najnowszym raporcie
zatytułowanym "Rynek ściennych materiałów konstrukcyjnych w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na
lata 2010-2012” firma badawcza PMR szacuje, że rynek ten zacznie się odbudowywać dopiero w
2011 roku. Po bardzo trudnych dla branży latach 2008-2009, najbliższe lata zapowiadają się dużo
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optymistyczniej, głównie z powodu poprawy kondycji budownictwa mieszkaniowego, które jest dla
firm z segmentu materiałów ściennych najważniejszym rynkiem zbytu.
Po styczniowym spadku, w kolejnych czterech miesiącach miały miejsce przybierające na sile wzrosty
liczby rozpoczynanych inwestycji mieszkaniowych. W rezultacie, w okresie styczeń-maj 2010
rozpoczęto w Polsce budowę 66,6 tys. nowych mieszkań, co oznacza wzrost o 26,5% wobec
analogicznego okresu roku ubiegłego. Jeśli takie tempo utrzyma się do końca roku, w całym 2010 r.
inwestorzy rozpoczną budowę 180 tys. mieszkań, zaledwie 5 tys. mniej w porównaniu z doskonałym
dla branży materiałów ściennych rokiem 2007.

Fot.: PMR
Za tak dynamiczny wzrost nowych inwestycji odpowiadają przede wszystkim deweloperzy, którzy w
ostatnich miesiącach rozpoczęli realizację zarówno nowych projektów jak i tych wstrzymanych w
2009 r. Duże znaczenie ma w tym przypadku poprawa sytuacji w segmencie kredytów hipotecznych –
obecnie banki wracają do kredytowania 100% i więcej wartości nieruchomości i zapowiadają obniżki
marż kredytów. Rośnie także liczba transakcji na pierwotnym rynku mieszkaniowym. Dlatego też
najwięksi krajowi deweloperzy od początku 2010 r. decydują się na uruchamianie nowych projektów
mieszkaniowych.
W dalszym ciągu brak jeszcze wyraźnego ożywienia w budownictwie jednorodzinnym, będącym
największym odbiorcą materiałów ściennych w Polsce, stanowiącym 45% budowanych mieszkań,
65% powierzchni mieszkań i aż 90% budowanych obiektów mieszkalnych. Wraz z rosnącą liczbą
rozpoczynanych mieszkań poprawie uległa również dynamika produkcji podstawowych materiałów
ściennych. Po dwóch latach korekty oraz słabym początku br., w kolejnych miesiącach dynamika
produkcji przyspieszyła, jednak w opinii analityków silniejszych wzrostów można się spodziewać
dopiero w przypadku ożywienia aktywności inwestorów indywidualnych, co może mieć miejsce
dopiero w 2011 r.
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Fot.: PMR
Pomimo początków ożywienia w budownictwie mieszkaniowym, analitycy PMR nie oczekują
gwałtownych wzrostów cen materiałów ściennych, podobnych do tych z 2007 r., m.in. dlatego że
obecne ożywienie dotyczy przede wszystkim inwestycji wielomieszkaniowych, charakteryzujących
się mniejszym zużyciem materiałów ściennych w porównaniu z budownictwem jednorodzinnym. W
dłuższej perspektywie spodziewana jest stabilizacja cen z możliwymi wzrostami rzędu kilku procent
spowodowanymi rosnącymi kosztami producentów, takimi jak energia elektryczna, wynagrodzenia
czy transport. Dla działających w Polsce producentów materiałów ściennych bardzo korzystne może
okazać się mające miejsce w ostatnich miesiącach osłabienie złotego, chroniące rynek przed
konkurencyjnym importem do Polski materiałów ściennych, a także wzmacniające pozycję
producentów eksportujących wytwarzane w Polsce materiały do krajów regionu.

Paszport energetyczny – szansa na sprzedaż HOTBLOK na rynku krajowym.
W dniu 4 stycznia 2006 roku weszła w życie dyrektywa Unii Europejskiej 2002/91/WE, zgodnie z
którą każdy budynek musi mieć świadectwo energetyczne, tzw. paszport energetyczny. W Polsce od 1
stycznia 2009 roku paszport energetyczny muszą posiadać oddawane do użytku budynki mieszkalne,
produkcyjne i użyteczności publicznej.
Głównym celem dyrektywy jest poprawienie standardu energetycznego budynków każdego rodzaju:
mieszkalnych, produkcyjnych oraz użyteczności publicznej. Po upływie okresu przejściowego,
paszporty energetyczne będą wymagane nie tylko w przypadku obiektów nowo wznoszonych, ale
również już istniejących.
Zgodnie z założeniem dyrektywy, projekt budynku musi określać klasę energetyczną, czyli wartość
całkowitego zapotrzebowania na energię, wykorzystywaną na wszystkie cele: ogrzewanie,
oświetlenie, przygotowanie ciepłej wody, klimatyzację i wentylację. Podczas oceny energetycznej
budynku będą brane pod uwagę: właściwości cieplne oraz szczelność przegród, właściwości
energetyczne instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ogrzewczych, oświetleniowych i
wodociągowych wody ciepłej, a także usytuowanie budynku i warunki wykorzystania
nasłonecznienia. Jeżeli po ukończeniu budowy okaże się, że całkowite zapotrzebowanie na energię
przekracza wartość zakładaną w projekcie to będzie znaczyło, że budynek został źle wykonany lub
jest niewłaściwie użytkowany.
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Paszporty energetyczne będą ważne przez 10 lat, po tym czasie budynki będą poddawane kontroli. To
pozwoli zweryfikować klasę energetyczną i sprawdzić czy stan techniczny budynku nie ulega
pogorszeniu. Dyrektywa zaleca, aby świadectwa energetyczne wydawali niezależni eksperci. W
Polsce są to licencjonowani audytorzy, natomiast kontrole będą przeprowadzane przez osoby mające
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej.
Świadectwo energetyczne będzie niezbędne, dla osób chcących sprzedać lub wynająć budynek oraz w
przypadku modernizacji obiektów o powierzchni większej niż 1 tys. m², jeśli jej koszt przekroczy 25%
ich wartości. Zgodne z dyrektywą, paszporty energetyczne nie są wymagane w przypadku budynków
wolnostojących o powierzchni użytkowej do 50m², modernizowanych, jeżeli koszt modernizacji nie
przekracza 25% wartości obiektu, użytkowanych okresowo lub tymczasowo oraz zabytków i
budynków kultu religijnego.
Dyrektywa nakłada nowe obowiązki na:
• inwestorów (zlecanie wystawienia świadectw energetycznych dla budynków dopiero
oddawanych do użytkowania),
•

właścicieli oraz zarządców budynków (zlecanie wystawienia świadectw w przypadku
budynków sprzedawanych, wynajmowanych i modernizowanych, zlecanie okresowej kontroli
kotłów i systemów klimatyzacji oraz jednorazowej kontroli instalacji ogrzewczych,
wykorzystujących kotły piętnastoletnie i starsze).

Dom pasywny – szansa na eksport pustaka HOTBLOK.
Od pewnego czasu pojawiło się w Polsce pojęcie domu pasywnego. Pod tą nazwą kryje się po prostu
budynek, w którym zużycie energii zredukowane jest nawet o 90%. Wychodzi to naprzeciw
oczekiwaniom wielu inwestorów, ponieważ coraz częściej, wybierając projekt domu, zwraca się
uwagę na to, aby był nie tylko ładny i wygodny, ale także energooszczędny.
W definicji proponowanej przez instytuty niemieckie, dom pasywny to taki budynek, który dla
zapewnienia komfortu cieplnego mieszkańców nie zużywa więcej niż 15 kWh energii na 1 m2
powierzchni użytkowej rocznie.
Budując taki dom należy zastosować nowoczesne techniki ograniczania utraty ciepła z wnętrza
budynku. W tym zakresie należy przewidzieć bardzo dobrą izolację ścian, okna niskoemisyjne,
eliminację mostków termicznych, jak np. balkon o podstawie wmurowanej w ścianę. Dom
zaprojektowany zgodnie z tymi zasadami będzie miał bardzo niskie zapotrzebowanie na ciepło do
ogrzewania. W trudnych warunkach atmosferycznych tj. przy niskiej temperaturze zewnętrznej i przy
braku promieniowania słonecznego, dogrzanie takiego domu przy pomocy np. kominka czy
ogrzewacza elektrycznego będzie wymagało dostarczenia bardzo małej ilości energii. Dzięki temu
koszty eksploatacji domu pasywnego są znacznie niższe niż domu ogrzewanego tradycyjnie.
Aby ograniczyć straty ciepła przez przegrody, dom pasywny musi mieć szczelne, warstwowe ściany z
izolacją pozwalającą osiągnąć współczynnik przenikania ciepła U na poziomie 0,15 W/m2*K.
Wskaźnik ten osiąga pustak ścienny HOTBLOK bez stosowania dodatkowej izolacji.
System ogrzewania w domu pasywnym zredukowany jest do minimum. O ile w domach tradycyjnych
większa część energii zużywana jest na ogrzewanie pomieszczeń, a przygotowanie ciepłej wody
użytkowej stanowi tylko jego nieznaczny procent, o tyle w domu pasywnym proporcje są odwrotne.
Pasywny dom jednorodzinny jest na ogół:
• piętrowy (dwie kondygnacje),
•

niepodpiwniczony,

•

z płaskim pulpitowym dachem lub dachem o niewielkim nachyleniu połaci,

•

zwarty, pozbawiony wykuszy, podcieni, załamań w planie.

Szansa na sprzedaż pustaka ściennego HOTBLOK na rynku niemieckim postrzegana jest jako duża.
Warunkiem jest przeprowadzenie skutecznej akcji promocyjnej, oraz wykonanie dodatkowych badań.
Keramzyt i elementy budowlane do wznoszenia obiektów, wykonane z keramzytu są na terenie
krajów Europy Zachodniej i Skandynawii znane i stosowane w budownictwie od wielu lat. Bariera
wejścia na te rynki jest niewielka, ze względu na znajomość keramzytu i jego zalet. Zaprezentowanie
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gotowego rozwiązania, kompletnego Systemu do wznoszenia obiektów w opatentowanej technologii
ścian jednowarstwowych, o tak rewelacyjnym współczynniku przenikania ciepła (U=0,15 W/m2 K), w
technologii keramzytobetonu, niezaprzeczalnie budzi zainteresowanie i dostarcza wielu
niepodważalnych argumentów dla jej zastosowania.
Zainteresowanie ofertą Systemu HOTBLOK potwierdził udział Emitenta w Międzynarodowych
Targach Domów Pasywnych, które zostały zorganizowane przez Instytut Passiv Hause Darmstadt w
dniach 17-18.04.2009 we Frankfurcie. Targi Domów Pasywnych to jedna z najbardziej prestiżowych
w Europie
imprez targowych przeznaczonych dla branży budowlanej, a w szczególności
budownictwa energooszczędnego i pasywnego, czyli rynku, która jest nowym kierunkiem w
budownictwie, systematycznie rozwijającym się i coraz bardziej popularnym również w Polsce. W
grupie około 100 wystawców z różnych krajów , HOTBLOK był firmą, która zaprezentowała
kompleksowy system przeznaczony do budowy domów energooszczędnych oraz pasywnych. Dzięki
uczestnictwu w targach, firmie udało się zaprezentować swoje wyroby szerokiemu gronu odbiorców
nie tylko z Europy, ale również z Azji i Ameryki Północnej. Nasz system cieszył się ogromnym
zainteresowaniem zwiedzających - stoisko HOTBLOK odwiedziło ponad 200 gości. W efekcie
prezentacji Systemu na w/w targach nawiązane zostały kontakty z wieloma firmami wykonawczymi i
handlowymi z terenu Europy, czego efektem są pierwsze realizacje w Irlandii i Czechach oraz
planowane w najbliższym czasie w Szwecji i Słowenii.
Potwierdzeniem rewelacyjnych właściwości Systemu HOTBLOK będzie uzyskanie Certyfikatu
Instytutu Passiv Hause w Darmstadt. Wszystkie wymagane procedurami dokumenty w tej sprawie
zostały już przez Emitenta złożone.

Analiza rynku.
Obserwując produkty dostępne obecnie na rynku, oraz śledząc informacje zawarte w branżowych
pismach i tematycznych portalach internetowych, trudno napotkać produkt/produkty, które można
traktować jako bezpośrednią konkurencję Emitenta ze zbliżonymi parametrami, czy z podobną
charakterystyką produktu. W projektach domów energooszczędnych nadal technologią dominującą
jest technologia ścian dwuwarstwowych, która oczywiście jest w stanie uzyskać zbliżone parametry,
ale w takich przypadkach jest to zdecydowanie rozwiązanie bardziej pracochłonne przez co finalnie
droższe, w porównaniu z technologią HOTBLOK. W technologii muru jednowarstwowego Emitent
konkuruje z dwoma producentami: YTONG z nowym produktem YTONG Energy, o współczynniku
U=0,19 oraz ceramicznym, nowym produktem firmy Wienerberger, POROTHERM 44Si, o
współczynniku U=0,26. Oczywiście producenci w/w, to bardzo duże koncerny międzynarodowe, z
potężnym zapleczem finansowym i dostrzega się bardzo intensywną kampanię informacyjnoreklamową obydwu produktów, która niewątpliwie zwiększa ilość Klientów podejmujących decyzję o
budowie w danym systemie, ale finalnie jest to również działalność edukacyjna, zwracająca uwagę na
aspekt budownictwa energooszczędnego i zachęca do poszukiwania najnowszych technologii budowy,
nie koniecznie w jednym z opisywanych rozwiązań. Do budowy domów energooszczędnych
wykorzystywana jest również technologia drewniana, która może osiągać porównywalne parametry do
Systemu HOTBLOK, ale nie jest to technologia murowa, dlatego zainteresowanie tą technologią jest
niewielkie i ilość wybudowanych domów w skali roku, w stosunku do technologii murowych jest
niewielka.
Niewątpliwie budownictwo niskoenergetyczne i energooszczędne, o którym coraz głośniej nie tylko w
mediach branżowych, staje się nie modą, a koniecznością, wymogiem, uwarunkowanym przez
dyrektywy Unii Europejskiej i trzeba domniemywać, że rozwój oferty produktów do budowy
niskoenergetycznych i energooszczędnych obiektów będzie przebiegać coraz szybciej. Dlatego sprawą
bardzo istotną jest wykorzystanie momentu, w którym System HOTBLOK, jako jednowarstwowa
technologia murowa do wznoszenia obiektów, o tak wysokich parametrach, zwraca na siebie uwagę
nie tylko w Polsce, ale również w krajach Unii Europejskiej.

5.12.7. Strategia rozwoju Emitenta.
Strategia na lata 2009-2012 opiera się na następujących elementach:
• Wybudowanie modułowego kompletnego zakładu produkcyjnego umożliwiającego produkcję
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•
•
•
•

2 tys. bloczków na dobę. Po uruchomieniu kolejnych modułów, zakład będzie produkował 2-4
razy więcej bloczków, nadążając za rosnącym popytem.· Wybudowanie własnej
styropianowni, która obniży koszty produkcji bloczków.
Trwały wzrost rentowności produkcji uzyskany w efekcie skokowego wzrostu możliwości
produkcyjnych i generowanych przychodów ze sprzedaży.
Osiągnięcie pozycji krajowego lidera w dziedzinie energooszczędnych materiałów ściennych.
Uczestnictwo w inicjatywach propagujących budownictwo energooszczędne wraz ze
stowarzyszeniami oraz podmiotami gospodarczymi wytwarzającymi komplementarne
materiały dla budownictwa energooszczędnego.
Osiągnięcie pozycji europejskiego lidera w dziedzinie energooszczędnych materiałów
ściennych poprzez sprzedaż uniwersalnego modułu produkcyjnego i licencji na technologię
produkcji do zagranicznych odbiorców na zasadach franszyzy oraz produkcję i wyłączną
sprzedaż dla franszyzobiorców części półproduktów.

.

5.12.8. Planowana ścieżka rozwoju.
Spółka założyła przyjęcie zachowawczego planu realizacji i finansowania inwestycji, bazującego na 2
założeniach:
- stopniowa realizacja inwestycji przekładająca się na krokowy wzrost zdolności produkcyjnych,
- dywersyfikacja źródeł finansowania.
Ad 1. Założono kilkuetapowe dochodzenie do założonej wydajności produkcyjnej.
W pierwszym (już wdrożonym) etapie dokonano uruchomienia produkcji realizowanej przez
podwykonawcę, o dziennej wydajności produkcyjnej na poziomie 500 szt. Gotowych wyrobów
(bloczków). Wydatki inwestycyjne na tym etapie wyniosły ponad 700 tys. PLN i zostały pokryte ze
środków własnych Emitenta. Jednocześnie został zaprojektowany nowatorski moduł produkcyjny,
którego wydajność dzienna (robocza) wynosi 4.000 szt. bloczków.
Kolejny (obecnie realizowany) etap obejmuje uruchomienie własnego modułu produkcyjnego do
produkcji bloczków (zgodnie z posiadanym już projektem). Moduł zostanie uruchomiony w
Zakładzie Usługowo – Produkcyjnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Chrośnicy ( umowę nabycia 100% udziałów tej Spółki Emitent zawarł w dniu 30 listopada 2010r.) W
okresie I półrocza 2011r.Spółka planuje realizacje inwestycji pt.: budowa własnego modułu
produkcyjnego wraz ze styropianownią. Inwestycja ta zlokalizowana będzie w Chrośnicy.
Uruchomienie własnej produkcji wkładek styropianowych wyeliminuje
konieczność zlecania ich wykonania na zewnątrz, przez co zostaną obniżone koszty produkcji
bloczków hotblok oraz w znaczący sposób wzrośnie konkurencyjność firmy. Następnymi etapami
będzie uruchamianie kolejnych modułów produkcyjnych pozwalających na produkcję kolejnych
krotności 4.000 szt. bloczków dziennie. Infrastruktura zakładu (styropianownia, powierzchnie
magazynowe, kubatura hali produkcyjnej) mają zostać przygotowane z uwzględnieniem maksymalnej
wydajności zakładu na poziomie 8.000 szt. dziennie.
Ad 2. Spółka założyła, iż całość inwestycji zostanie sfinansowana ze środków własnych, środków
pozyskanych w pre-IPO, środków pozyskanych w ramach emisji serii K, kredytów bankowych /
leasingów, ewentualnego dofinansowania w ramach funduszy unijnych oraz pozyskania zewnętrznego
inwestora.

5.13. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji
kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w
Dokumencie Informacyjnym.
Ogólna wartość inwestycji dokonanych przez Emitenta w roku w roku 2009 wyniosła 332 515,02 zł.
Największą inwestycją w roku 2009 była zaliczka do firmy TUGEB na wykonanie linii do
rozformowywania bloczków HOTBLOK.
W dniu 30 listopada 2010r. Emitent nabył 100% udziałów w spółce Zakład Usługowo – Produkcyjny
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrośnicy 86C, 64-360, wpisanej do rejestru
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przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000233939, REGON: 634647564, NIP: 7881890574.
Nabyte przez HOTBLOK S.A. udziały stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentują
100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki. Zgodnie z umową Spółki wszystkie udziały
są równe i niepodzielne. Łączna cena za którą Emitent nabył udziały wyniosła 6.018.000 (słownie:
sześć milionów osiemnaście tysięcy) złotych. Źródłem finansowania zakupu udziałów były środki z
emisji akcji serii K.
Emitent nie prowadził inwestycji zagranicznych.

5.14. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym,
układowym lub likwidacyjnym.
Wobec Emitenta nie zostało wszczęte żadne postępowanie: upadłościowe, układowe ani likwidacyjne.

5.15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym,
arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć
istotne znaczenie dla działalności Emitenta.
Emitent nie uczestniczy w postępowaniu ugodowym lub arbitrażowym. Wobec Emitenta nie zostało
wszczęte żadne postępowanie egzekucyjne.

5.16. Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi,
postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w
toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą
wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w
niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową
emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań.
Wobec Emitenta nie toczą się żadne inne postępowania przed organami rządowymi, postępowania
sądowe i arbitrażowe.

5.17. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec
posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z
kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Nie występują.

5.18. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na
wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym
zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym.
W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły nietypowe okoliczności ani zdarzenia, które mają
wpływ na wyniki z działalności gospodarczej.

5.19. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i
finansowej emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla
ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, zamieszczonych w
rozdziale 6.
W dniu 10 czerwca 2010r. Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31 maja 2010, dotyczące wpisu w
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Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany § 8 Statutu
Spółki. Zmiany w KRS objęły podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 3.872.500 złotych do
kwoty 4.800.000 złotych tj. o kwotę 927.500 zł w drodze emisji 927.500 akcji zwykłych na okaziciela
serii "J" .
W dniu 30 listopada 2010r. Emitent nabył 100% udziałów w spółce Zakład Usługowo – Produkcyjny
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrośnicy 86C, 64-360, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000233939, REGON: 634647564, NIP: 7881890574.
Łączna cena za którą Emitent nabył udziały wyniosła 6.018.000 zł.
W dniu 25 stycznia 2011r. Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24 stycznia 2011r. dotyczące wpisu
w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany § 8 Statutu
Spółki. Zmiany w KRS objęły podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 4.800.000 złotych do
kwoty 14.000.000 złotych tj. o kwotę 9.200.000 złotych w drodze emisji 9.200.000 akcji zwykłych na
okaziciela serii „K”.

5.20. Dane osób zarządzających i nadzorujących Emitenta.
5.20.1. Zarząd.
Zarząd Spółki, zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu składa się z 1 do 3 osób. Na dzień sporządzenia
Dokumentu Ofertowego, Zarząd Emitenta jest jednoosobowy.
Tabela 7: Zarząd Emitenta.
Imię i nazwisko
Jarosław Lenartowski

Stanowisko
Prezes Zarządu

Źródło: Emitent

Pan Jarosław Lenartowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej
w Katowicach. Ukończył również studia podyplomowe „Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa” na
tej samej uczelni.
Doświadczenie zawodowe:
• 1988 – 1991 - prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
• luty 1991 – listopad 1991 – Prezes Zarządu Inter Magnus Sp. z o.o. w Sosnowcu,
• grudzień 1991 – 1992 – Główny Specjalista ds. Handlu w Inter Bomis Sp. z o.o. w
Katowicach,
• 1992 – 1995 – prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
• 1995 – 1997 – Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Leasingu, Dyrektor Ekonomiczny,
Wiceprezes Zarządu w „STORS” Sp. z o.o. w Sosnowcu,
• styczeń 1997 – wrzesień 1997 - Prezes Zarządu w „Ziemianin” Sp. z o.o. w Sosnowcu,
• wrzesień 1997 – 2002 – Członek Zarządu, Zastępca Dyrektora ds. Finansowych w Górniczych
Zakładach Dolomitowych S.A. w Siewierzu,
• październik 2002 – grudzień 2002 – Członek Zarządu w ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. (spółka
notowana na GPW),
• grudzień 2002 – sierpień 2007 – Prezes Zarządu w ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. (spółka
notowana na GPW),
• marzec 2007 – maj 2007, sierpień 2007 – październik 2007 – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa
Flexograficznego FLEXOKOLOR Sp. z o.o. w Międzyrzeczu Górnym,
• od września 2007 – Prezes Zarządu Emitenta.
Zarząd w obecnym składzie został powołany uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 3 sierpnia
2010r. Zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Emitenta, kadencja Zarządu trwa 3 lata.
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Zgodnie z przepisami KSH, mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia
funkcji członka Zarządu (art. 369 § 4 KSH). Jednakże, jeżeli statut przewiduje, że członków zarządu
powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka zarządu powołanego przed upływem danej
kadencji zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu,
chyba że statut stanowi inaczej (art. 369 § 3 KSH).
Tym samym kadencja Prezesa Zarządu Emitenta wygasa z dniem 2 sierpnia 2012r, natomiast mandat
wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe Emitenta za 2011 rok. Jeżeli w okresie do 31 grudnia 2011r. zostanie dokonane
rozszerzenie aktualnego składu Zarządu, kadencja i mandaty pozostałych członków Zarządu wygasną
w tym samym terminie z uwagi na zapis § 15 ust. 4 Statutu mówiący o wspólnej kadencji Zarządu.

5.20.2. Rada Nadzorcza.
Tabela 8: Rada Nadzorcza Emitenta.
Lp.
Imię i nazwisko
1
Andrzej Okręglicki
2
Jacek Składanek
3
Zenon Tudziarz
4
Marcin Fakadej
5
Artur Jędrzejewski

Stanowisko
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Źródło: Emitent

Statut Emitenta przewiduje wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej (§ 18 ust. 4), Bieżąca
kadencja członków Rady Nadzorczej upływa z dniem 6 marca 2011r.
Zgodnie z przepisami 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 (art. 386 § 2 w zbiegu z art. 369 § 4 KSH). Jednakże, jeżeli
statut przewiduje, że członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat
członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa
równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej, chyba że statut
stanowi inaczej (art. 386 § 2 w zbiegu z art. 369 § 3 KSH).
Tym samym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2010 (w stosunku do
wszystkich członków Rady Nadzorczej).

5.21. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy
posiadających co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Poniższa tabela przedstawia skład i aktualną strukturę akcjonariatu Emitenta.
Tabela 11: Skład akcjonariatu Emitenta.
Akcjonariusze
Zenon Tudziarz
Altus 13 Zamknięty Fundusz Inwestycyjny
Małgorzata Trzaskoma
Pozostali inwestorzy
Razem

Ilość akcji
3.194.496
2.705.504
1 275 000
1 515 495
14.000.000

Źródło: Emitent.
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%w
kapitale Ilość głosów
22,82%
3.194.496
19,33%
2.705.504
9,11%
1 275 000
48,74%
1 515 495
100,00% 14.000.000

%w
głosach
22,82%
19,33%
9,11%
48,74%
100,00%
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6. Sprawozdania Finansowe.
6.1. Raport za III kwartał 2010r.
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6.2. Sprawozdanie za rok 2009.
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7. Załączniki.
7.1. Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru.
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7.2. Statut Emitenta.

STATUT
tekst jednolity
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Firma Spółki brzmi: HOTBLOK Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu HOTBLOK S.A.
§2
Siedzibą Spółki jest miasto Dąbrowa Górnicza.
§3
Akcjonariuszami – Założycielami Spółki są:
1. Krzysztof Macha, zamieszkały w Czeladzi przy ul. Bratków nr 27,
2. Mirosław Karkoszka, zamieszkały w Dąbrowie Górniczej przy ul. Korczaka nr 2/45,
3. Zbigniew Torbus, zamieszkały w Bielsku Białej przy ul. Kresowej nr 4.
§4
Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
PKD 08.1 Wydobywanie kamienia, piasku i gliny,
PKD 23.3 Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych,
PKD 23.6 Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu,
PKD 41.1 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
PKD 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych,
PKD 43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,
PKD 43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
PKD 43.9 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,
PKD 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
PKD 46.6 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,
PKD 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,
PKD 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych,
PKD 66.1 Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych,
PKD 68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
PKD 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
PKD 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
PKD 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem
§5
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
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2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować terytorialne i
rzeczowo zorganizowane zakłady, oddziały, biura, przedstawicielstwa, filie, może
przystępować do innych spółek, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach
organizacyjnych w kraju i za granicą.
§6
Spółka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych i innych
obowiązujących przepisów prawa.
§7
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
2.KAPITAŁ SPÓŁKI
§8
8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 000 000 zł (słownie: czternaście milionów
złotych) i dzieli się na:
a) 502 000 (słownie: pięćset dwa tysiące) akcji na okaziciela serii „A”, „B” i „C” o
wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
b) 2 498 000 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na
okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
c) 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 1,00
(słownie: jeden złoty) każda,
d) 597 500 (słownie pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela
serii „F” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
e) 82 500 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii „G” o
wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
f) 92 500 ( słownie : dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset ) akcji na okaziciela serii „I”
o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty) każda,
g) 927 500 ( słownie: dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela
serii „J” o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty) każda.
h) 9 200 000 (słownie : dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii „K”
o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
§ 8a
Na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze
emisji akcji serii H oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A
przyznających ich posiadaczom prawo do objęcia akcji Spółki serii H, podjętych przez
Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 listopada 2008 r., kapitał zakładowy Spółki został
warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 100 000 (słownie: sto tysięcy
osiemset) złotych w drodze emisji nie więcej niż 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji na
okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 ( jeden) złoty każda.
Prawo do objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 30 czerwca 2011 roku.
§9
1. Spółka ma prawo emitować akcje imiennie i akcje na okaziciela. Akcje kolejnych
emisji oznaczone będą kolejnymi literami alfabetu.
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2. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje okaziciela.
3. Akcjonariusze nie mogą żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
§ 10
1. Kapitał akcyjny może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub
przez umorzenie części akcji.
2. Spółka może podwyższać kapitał akcyjny w drodze emisji nowych akcji.
3. Prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji przysługuje dotychczasowym
akcjonariuszom.
§ 11
Do przeniesienia akcji imiennych nie jest wymagana zgoda władz Spółki.
§ 12
1. Akcje mogą być umarzane w przypadku, gdy:
1. uchwalone zostanie obniżenie kapitału akcyjnego,
2. Spółka nabędzie akcje w drodze egzekucji swoich roszczeń.
2. Spółce nie wolno na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych
akcji. Wyjątek stanowi nabycie w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń Spółki,
których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza oraz nabycie w celu
umorzenia.
3. Jeśli akcje nabyte w drodze egzekucji nie zostaną zbyte w ciągu 1 (jednego) roku od
dnia nabycia, muszą być umorzone według przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego.
4. Umorzenie bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego może być
dokonane jedynie z czystego zysku.
§ 13
Dywidenda jest wypłacana w stosunku do nominalnej wartości akcji.

3. WŁADZE SPÓŁKI
§ 14
Władzami Spółki są:
- Zarząd,
- Rada Nadzorcza,
- Walne Zgromadzenie.
A. Zarząd
§ 15
1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych
i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który jest
powołany przez Akcjonariuszy – Założycieli. Liczbę osób wchodzących w skład
Zarządu danej kadencji określa Rada Nadzorcza.
2. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 (dwa) lata. Kadencja każdego następnego
Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
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3. W umowach między Spółką a członkami Zarządu, jak również w sporach między
nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą
Walnego Zgromadzenia. Umowy, w tym umowy o pracę (kontrakty) z członkami
Zarządu, zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje
się innych czynności związanych z umowami, o których mowa wyżej.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków
Zarządu powołanych w trakcie trwania danej kadencji wygasa w trybie art. 369 § 4
Kodeksu Spółek Handlowych równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych
osób wchodzących w skład Zarządu. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem
odbycia Wlanego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek
zysków i strat za ostatni rok urzędowania.
5. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą, co
nie uwłacza ich roszczeniom wynikającym z umowy o pracę, chyba że kontrakt
stanowi inaczej.
§ 16
1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych
kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje
ją na zewnątrz.
2. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą
starannością, wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać praw, postanowień
niniejszego Statutu oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie i Radę
Nadzorczą w granicach ich kompetencji.
3. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut oraz Regulamin Pracy Zarządu uchwalony
przez Radę Nadzorczą.
§ 17
1. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu
Spółki i podpisywania dokumentów upoważnieni są działający łącznie:
- dwaj członkowie Zarządu, lub
- jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Do wykonywania poszczególnych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą
być ustanowienie pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie
udzielonego im przez Zarząd umocowania.
3. Ustanowienie prokury wymaga jednogłośnej uchwały Zarządu. Odwołać prokurę
może każdy członek Zarządu.
B. Rada Nadzorcza
§ 18
1. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzy) do 5 (pięć) członków.
3. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 1 (słownie: jeden) rok, a następnych 3
(trzy) lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za
ostatni rok ich urzędowania.
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4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka
Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji rady wygasa
równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
§ 19
1. Nowo powołana Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego
grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, w tajnym głosowaniu
bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście i w sposób
kolegialny. Rada Nadzorcza może jednak delegować członków do indywidualnego
wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczący.
§ 20
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności
co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos
przewodniczącego posiedzenia.
2. Zasady i warunki wynagrodzenia Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w
pracach Rady.
3. Rada Nadzorcza działa w oparciu o niniejszy Statut oraz Regulamin określający jej
organizację i sposób wykonywania czynności, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
§ 20a
1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy
to głosowań w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu.
2. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała
jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu
uchwały i wyrażą pisemną zgodę na taki tryb podejmowania uchwał.
3. W trybie określonym w ust. 1 – 2 Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w
sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
§ 21
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady
Nadzorczej należy między innymi:
a) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, z wyjątkiem czynności
powołania pierwszego Zarządu,
b) określanie warunków i zasad wynagradzania Zarządu Spółki,
c) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki,
d) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, badanie sprawozdań okresowych i
rocznych Zarządu, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia
strat, oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z
wyników badań,
145

Dokument Informacyjny HOTBLOK S. A.
e) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich
członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do
czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
f) stawianie wniosków na Walne Zgromadzenie o udzielenie Zarządowi
skwitowania z wykonania obowiązków,
g) wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach
oraz na utworzenie spółki lub na przystąpienie do stowarzyszeń i innych organizacji,
h) opiniowanie wszystkich spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego
Zgromadzenia,
i) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
j) wybór na wniosek Zarządu biegłych rewidentów do badania sprawozdania
Zarządu, bilansu, oraz rachunku zysków i strat.
k) ustalanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki, jej strategii oraz
wieloletnich programów jej działalności.
C. Walne Zgromadzenie
§ 22
1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie nie późniejszym niż 6
(sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli
Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych lub
w Statucie.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na
wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej
1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału akcyjnego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
powinno być zwołane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku, wraz
z projektami porządku obrad i uchwał.
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli
zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie
dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
7. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony przepisami Kodeksu Spółek
Handlowych.
8. Walne Zgromadzenie odbywa się w Dąbrowie Górniczej lub w Sosnowcu lub
w Katowicach lub w Chorzowie. Miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia wskazuje
się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
§ 23
1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez
ustanowionego na piśmie pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na
piśmie pod rygorem nieważności o dołączone do księgi protokołów.
2. Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu posiadają taką liczbę głosów
jak liczbę akcji.
3. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy osoba wybrana przez to Zgromadzenie
spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
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4. Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera posiedzenie Walnego Zgromadzenia,
a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności tych osób
Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
§ 24
1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez wzglądu na ilość
reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub
niniejszy Statut stanowią inaczej.
2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów
oddanych, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych ustanawiają surowsze warunki
powzięcia tych uchwał.
3. Głosowanie jest jawne.
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie
członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności,
jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na
żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym
Zgromadzeniu.
5. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze
w jawnym głosowaniu imiennym.
§ 25
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania
Finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
b) skreślony
c) podział zysków i pokrycie strat,
d) udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi skwitowania z wykonania
obowiązków,
e) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem
pierwszej Rady Nadzorczej,
f) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania Rady Nadzorczej,
g) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
h) zmiana Statutu Spółki,
i) połączenie spółek,
j) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
k) rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
l) uchwalenie regulaminu pracy Rady Nadzorczej,
m) inne sprawy przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych lub
w niniejszym Statucie.
4. GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 26
1. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin Organizacyjny.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2001r.
§ 27
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Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego
sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek
zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
§ 28
•

•

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
•
kapitał akcyjny,
•
kapitał zapasowy,
•
kapitał rezerwowy,
•
fundusze specjalne.
Czysty zysk przeznacza się:
•
co najmniej 10% (dziesięć procent) na kapitał zapasowy, aż do chwili gdy jego
wysokość osiągnie przynajmniej 1/3 część kapitału akcyjnego. Wznowienie
odpisów musi nastąpić gdy wysokość kapitału zapasowego spadnie poniżej 1/3
(jednej trzeciej) kapitału akcyjnego,
•
na kapitał rezerwowy i fundusze specjalne w wysokości uchwalonej corocznie
przez Walne Zgromadzenie, oddzielnie na każdy z tych funduszy,
•
na dywidendę dla akcjonariuszy,
•
na inne cele stosownie do uchwał walnego Zgromadzenia.
5. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 29

W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej
jednego lub więcej likwidatorów oraz określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą
wyznaczenia likwidatorów, ustają prawa i obowiązki Zarządu.
§ 30
Spółka zamieszcza swe ogłoszenia, w tym sprawozdania finansowe w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym przewidzianym dla publikacji informacji pochodzących ze
Spółek prawa handlowego oraz w innym dzienniku, o ile jest to wymagane przepisami
szczególnymi.
§ 31
W sprawach nieuregulowanych treścią tego Statutu będą miały zastosowanie przepisy
kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych.
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8. Słowniczek skrótów i wyrażeń.
Akcje serii A
Akcje serii B
Akcje serii C
Akcje serii D
Akcje serii E
Akcje serii F
Akcje serii G
Akcje serii H

Akcje serii I
Akcje serii J
Akcje serii K
Akcjonariusz
ASO, Alternatywny System
Obrotu, NewConnect
Autoryzowany Doradca
Dokument Informacyjny
GPW
KDPW
NWZA, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy
Kodeks spółek handlowych,
k.s.h, KSH
Organizator ASO, Organizator
Alternatywnego Systemu Obrotu
PDA, Prawo do Akcji

PLN, zł, złoty
Program Motywacyjny

102.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, wprowadzonych
do obrotu przez Emitenta
150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, wprowadzonych
do obrotu przez Emitenta
250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, wprowadzonych
do obrotu przez Emitenta
2.498.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
wprowadzonych do obrotu przez Emitenta
100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, wprowadzonych
do obrotu przez Emitenta
597.500 akcji zwykłych na okaziciela serii F, wprowadzonych
do obrotu przez Emitenta
82.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G, wprowadzonych
do obrotu przez Emitenta
Nie więcej niż 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
których emisja jest możliwa w ramach warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego z tytułu realizacji
warrantów subskrypcyjnych serii A, przewidzianych do emisji
z tytułu realizacji Programu Motywacyjnego obowiązującego w
Spółce
92.500 akcji zwykłych na okaziciela serii I, wprowadzanych do
obrotu przez Emitenta
927.500 akcji zwykłych na okaziciela serii J, wprowadzanych
do obrotu przez Emitenta
9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K,
wprowadzanych do obrotu przez Emitenta
Posiadacz akcji Emitenta
Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2)
Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów
Wartościowych S. A.
M&M Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Niniejszy dokument
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych
(Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)
Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
Zbywalne prawo majątkowe, mające postać papieru
wartościowego, będące świadectwem posiadania uprawnień do
akcji, do czasu zarejestrowania emisji akcji w Krajowym
Rejestrze Sądowym
Prawny Środek Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej
Program wynagrodzenia Kluczowych Menadżerów Emitenta
(w tym Członków Zarządu), umożliwiający objęcie do 100.000
akcji serii H w warunkowo podwyższonym kapitale
zakładowym Emitenta, w zamian za wyemitowane warranty
subskrypcyjne. Program obowiązuje w okresie od dnia 18
listopada 2008r. do 30 czerwca 2011r.
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Rada Nadzorcza
Regulamin ASO, Regulamin
Alternatywnego Systemu Obrotu

Rozporządzenie w Sprawie
Koncentracji
Ustawa o ochronie konkurencji i
konsumentów
Ustawa o ofercie publicznej

Ustawa o obrocie instrumentami
finansowymi
Ustawa o podatku dochodowym
od osób fizycznych
Ustawa o podatku dochodowym
od osób prawnych
Ustawa o podatku od czynności
cywilnoprawnych
Ustawa o rachunkowości
WZA, Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy
Zarząd
ZWZA, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie

Rada Nadzorcza Emitenta
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony
Uchwałą nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 1 marca 2007r. z
późniejszymi zmianami
Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia
2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. z 2007 Nr 50 poz. 331)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2009r. Nr 185 poz. 1439)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 44, poz. 252.)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 51, poz. 307).
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 Nr 54, poz. 654, z
późn. zm.)
Ustawa z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2010r. Nr 101
poz. 649)
Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst
jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta
Zarząd Emitenta
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta
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