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Sporządzony na potrzeby wprowadzenia 9.435.897 Akcji serii L do obrotu na NewConnect prowadzonym jako 

alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów 

finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia 

ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A.(rynku podstawowym lub równoległym). 

 

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w 

alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, 

jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.  

 

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami 

prawa. 

 

 

 

Autoryzowany Doradca 
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1. Oświadczenia osób odpowiedzianych za informacje zawarte w dokumencie 
informacyjnym 

 

1.1. Oświadczenie Emitenta 

 

Nazwa Emitenta Hotblok S.A. 

Adres siedziby ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa, Polska 

Tel.: +32 360 17 69 

Email hotblok@hotblok.pl 

Adres www www.hotblok.pl 

KRS 
0000148769 
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego 

Sposób 
reprezentacji 

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. 

 

 

 

 

Oświadczenie Emitenta 

 

 

 

Działając w imieniu Hotblok S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa) oświadczamy, 

że według naszej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje 

zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodnie 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 tymi 

instrumentami 

 

 

 

 

……………………………………. ……………………………………. 
Piotr Kisieliński 

Prezes Zarządu 

Jacek Lorek 
Wiceprezes Zarządu 

 

  

mailto:hotblok@hotblok.pl
http://www.hotblok.pl/
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1.2. Oświadczenia Autoryzowanego Doradcy 

 

 

Nazwa Emitenta Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna 

Adres siedziby 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 78/80 

Tel.: (022) 504 30 00 

Email centrala@bossa.pl 

Adres www www.bossa.pl 

KRS 0000048901 

Sposób 
reprezentacji 

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. 

 

 

Działając w imieniu Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczamy, 

że 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 nam 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 wprowadzonych do 

obrotu, a także, że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………. ……………………………………. 
Radosław Olszewski 

Prezes Zarządu 

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

 

Nazwa Emitenta Hotblok S.A. 

Adres siedziby ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa, Polska 

Tel.: +32 360 17 69 

Fax.: +48 32 360 17 69 wew. 4 

Email hotblok@hotblok.pl 

Adres www www.hotblok.pl 

KRS 
0000148769 
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

NIP 634-24-63-031 

REGON 277556406 

Sposób reprezentacji 

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. 

 

3. Informacje o instrumentach finansowych wprowadzonych do 
Alternatywnego Systemu Obrotu 

 

3.1. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów 

finansowych wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 
 

Emitent ubiega się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu 9.435.897 Akcji na okaziciela serii L o 

wartości nominalnej 013 zł każda akcja. 

 

Emisje akcji wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu 

 

  

Liczba akcji 
poszczególnych 

serii 
Wartość nominalna 

Łączna wartość 
nominalna akcji 

wprowadzonych do ASO 

Data uchwały o 
wprowadzeniu do 

ASO 

Akcje serii A 510 000 0,13 66 300 15 maja 2009 

Akcje serii B 750 000 0,13 97 500 15 maja 2009 

Akcje serii C 1 250 000 0,13 162 500 15 maja 2009 

Akcje serii D 12 490 000 0,13 1 623 700 15 maja 2009 

Akcje serii E 500 000 0,13 65 000 15 maja 2009 

Akcje serii F 2 987 500 0,13 388 375 15 maja 2009 

Akcje serii G 412 500 0,13 53 625 15 maja 2009 

Akcje serii I 462 500 0,13 60 125 25 lutego 2011 

Akcje serii J 4 637 500 0,13 602 875 25 lutego 2011 

Akcje serii K 46 000 000 0,13 5 980 000 25 lutego 2011 

         

 RAZEM 70 000 000   9 100 000  

 

W przypadku wprowadzenia do ASO 9.435.897 Akcji serii L, łączna wartość nominalna wszystkich 

wprowadzonych Akcji do ASO wyniesie 10.326.667  zł. 

 

Emitent informuje, że akcje serii L wprowadzane do obrotu na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego 

inkorporują takie same prawa jak wcześniej wprowadzone Akcje Spółki. 

 

mailto:hotblok@hotblok.pl
http://www.hotblok.pl/
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3.2. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących 

przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 

miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie 

określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu 
 

Subskrypcja warrantów subskrypcyjnych serii A i B uprawniających do objęcia Akcji serii L 

 

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie Uchwały nr 1 par. 1 pkt 7 NWZ z dnia 29 listopada 2013 roku 

podjęła uchwałę mocą, której udzieliła Zarządowi Spółki zgody do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją 

lub przydziałem warrantów subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w par.1 ust. 6 w/w uchwały NWZ. 

 

Zarząd Emitenta działając na podstawie powyższego upoważnienia złożył oferty objęcia 30.000.000 warrantów 

subskrypcyjnych serii A i 30.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych przez Spółkę na 

podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie 

emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B uprawniających do objęcia akcji Spółki serii L oraz pozbawienia 

dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B. 

 

W dniu 17 grudnia 2013 roku oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych zostały przyjęte. W wyniku przyjęcia tych 

ofert objętych zostało łącznie 30.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii A oraz 30.000.000 warrantów 

subskrypcyjnych serii B.  

 

Objęcie warrantów nastąpiło nieodpłatnie w trybie emisji prywatnej.  

 

Każdy warrant subskrypcyjny serii A i B uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii L. 

 

Podmioty uprawnione posiadające Warranty Subskrypcyjne serii A lub B mogły obejmować akcje serii L 

począwszy od dnia objęcia warrantów serii A lub B do dnia 28 listopada 2016 r. Każdy Warrant Subskrypcyjny 

serii A i B traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii L albo upływu terminu do objęcia akcji 

serii L. 

 

Subskrypcja Akcji serii L 

 

W dniu 31 stycznia 2014 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/2014 na mocy, której ustalono cenę emisyjną jednej 

akcji serii L na poziomie 0,13 zł. 

 

W dniu 7 lutego 2014 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1/2014 na mocy, której zatwierdziła cenę emisyjna 

jednej akcji serii L w wysokości 0,13 zł. 

 

Objęcie 9.435.897 Akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,13 zł każda, w warunkowo 

podwyższonym kapitale zakładowym przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A i serii B, nastąpiło w 

drodze złożenia przez nich pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji serii L na formularzach przygotowanych 

przez Spółkę HOTBLOK S.A., w sposób zgodny z art. 437 KSH. oraz z Uchwałą nr 2 NWZ Spółki HOTBLOK S.A. 

z dnia 29 listopada 2013 r., w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji 

serii L z wyłączeniem prawa poboru, celem wykonania prawa do objęcia tych akcji wynikających z Warrantów 

Subskrypcyjnych serii A i serii B oraz odpowiedniej zmiany statutu Spółki.  

 

Zarząd Spółki HOTBLOK S.A. oświadcza, że osoby, które objęły Akcje serii L w liczbie 9.435.897 w zamian za 

w/w warranty dokonały pełnej wpłaty za objęte akcje. W związku z czym w dniu 8 marca 2014 r. Emitent dokonał 

ich przydziału.  

 

W związku z planowanym wprowadzeniem do obrotu na rynku NewConnect Akcji serii L, Spółka nie dokonała 

wydania akcjonariuszom Akcji serii L w realizacji obowiązku wynikającego z art. 328 § 5 w zw. z art. 431 § 7 KSH. 

 

3.3. Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych 
 

3.3.1. Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych  

 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisji akcji, na mocy 

art. 430-432 jest Walne Zgromadzenia. 
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3.3.2. Daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści 

 

Uchwała Walnego Zgromadzenia o emisji Warrantów Subskrypcyjny serii A i B oraz warunkowym 

podwyższeniem kapitału w drodze emisji Akcji serii L 

 

W dniu 31 października 2013 roku w siedzibie Spółki w Warszawie odbyła się pierwsza część Walnego 

Zgromadzenia Spółki, a jego kontynuacja nastąpiła w dniu 29 listopada 2013 r.  

 

Przedmiotem obrad NWZ była emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B uprawniających do objęcia akcji 

Spółki serii L oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów 

Subskrypcyjnych serii A i B oraz głosowanie nad warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze 

emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki, celem wykonania praw do objęcia tych akcji wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych 

serii A i B oraz odpowiedniej zmiany Statutu Spółki.  

 

Podjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów 

subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki, wynikało z potrzeby 

zapewnienia Spółce instrumentów prawnych, pozwalających na pozyskanie inwestorów zainteresowanych 

objęciem akcji Spółki w celu sfinansowania jej dalszej działalności. 

 

Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz wydawanych w wykonaniu uprawnień z nich 

wynikających akcji serii L, w ocenie Zarządu jest konieczne i uzasadnione koniecznością zapewnienia Spółki 

możliwości szybkiego i efektywnego pozyskania kapitału od nowych inwestorów, niebędących aktualnie jej 

akcjonariuszami, który to kapitał pozwoli Spółce na dalsze funkcjonowanie i jej dalszy rozwój, co nastąpi z 

pożytkiem dla obecnych akcjonariuszy, bowiem doprowadzi do zwiększenia wartości Spółki.  

 

W obliczu ówczesnej sytuacji finansowej Spółki oraz z uwagi na ówczesny kurs akcji spółki na rynku New 

Connect, Zarząd zarekomendował ustalenie ceny emisyjnej akcji serii L na poziomie równym cenie nominalnej 

akcji, to jest 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy) za akcję. 

 

 

Treść uchwał dotyczących emisji Warrantów Subskrypcyjny serii A i B oraz warunkowym podwyższeniem 

kapitału w drodze emisji Akcji serii L 

 

 

Uchwała nr 1 

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w 

Warszawie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B 

uprawniających do objęcia akcji Spółki serii L oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w 

całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:  

 

§ 1 

 

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwala się emisję nie więcej niż 

30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) Warrantów Subskrypcyjnych serii A o numerach od 

000000001 do 30000000, oraz nie więcej niż 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) Warrantów 

Subskrypcyjnych serii B o numerach od 000000001 do 30000000, uprawiających do objęcia 

odpowiedniej liczby akcji Spółki serii L w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki.  

2. Warranty Subskrypcyjne serii A i B mogą być wydawane w formie warrantów subskrypcyjnych imiennych 

lub na okaziciela.  

3. Warranty Subskrypcyjne serii A i B będą zbywalne.  

4. Warranty Subskrypcyjne serii A i B zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w 

odcinkach zbiorowych lub nie będą miały postaci dokumentu (forma zdematerializowana).  

5. Warranty Subskrypcyjne serii A i B będą wydawane nieodpłatnie.  

6. Warranty Subskrypcyjne serii A i B zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej 

inwestorom finansowym, inwestorom branżowym, kontrahentom lub innym istotnym z punktu widzenia 

prowadzonej przez nich działalności, wybranym przez Zarząd Spółki, po uprzednim uzyskaniu przez 
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Zarząd Spółki zgody Rady Nadzorczej Spółki, z tym jednak zastrzeżeniem, że tych podmiotów będzie 

nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).  

7. Upoważnia się Zarząd Spółki, po uprzednim uzyskaniu przez Zarząd Spółki zgody Rady Nadzorczej 

Spółki, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją lub przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych 

serii A i B na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 6 niniejszej uchwały, w szczególności do:  

a) określenia ostatecznej liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B, w tym do 

określenia ostatecznej liczby Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B, które wyemitowane będą 

w formie dokumentów lub miały będą postać zdematerializowaną,  

b) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B oraz 

odcinków zbiorowych Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B,  

c) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B w odrębnych seriach (transzach) a także 

określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B oraz 

wszelkich innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki, po uprzednim uzyskaniu przez 

Zarząd Spółki zgody Rady Nadzorczej Spółki, uzna za stosowne.  

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HOTBLOK S.A., po zapoznaniu z pisemną opinią Zarządu 

Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru, pozbawia w całości prawo poboru Warrantów 

Subskrypcyjnych serii A i B przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Opinia Zarządu Spółki 

uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru w całości stanowi załącznik do niniejszej Uchwały i 

stanowi jej integralną część.  

9. Każdy z Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji 

Spółki serii L.  

10. Podmiot uprawniony posiadający Warranty Subskrypcyjne serii A lub B będzie mógł obejmować akcje 

serii L począwszy od dnia objęcia warrantów serii A lub B do dnia 28 listopada 2016 r.  

11. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A i B traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii L 

albo upływu terminu do objęcia akcji serii L.  

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. 

 

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 1 oddano: 

 ogółem głosów – 18.204.973 (ważne głosy oddano z 18.204.973 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co 

odpowiada 26,01% kapitału zakładowego 

 głosów „Za” Uchwałą nr 1 - 18.204.973, 

 głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – o, 

 głosów „Wstrzymujących się” – 0, 

 głosów nieważnych - 0 

 

Uchwała w sprawie emisji Akcji serii L 

 

Uchwała nr 2  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w 

Warszawie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w 

drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru dla 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, celem wykonania praw do objęcia tych akcji wynikających z 

Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B oraz odpowiedniej zmiany Statutu Spółki.  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: 

 

§ 1  

 

1. Na podstawie art. 432 i 449 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwala się warunkowe podwyższenie 

kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 7.800.000,00 zł (słownie: siedem milionów 

osiemset tysięcy złotych). 

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, 

zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji 

zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy) każda i łącznej 

wartości nominalnej nie wyższej niż 7.800.000,00 zł (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy złotych).  

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, 

dokonuje się w celu realizacji praw do objęcia akcji Spółki serii L przez posiadaczy Warrantów 

Subskrypcyjnych serii A lub B emitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki HOTBLOK S.A. z dnia 29 listopada 2013 r. Podmiotami uprawnionymi do objęcia 
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akcji Spółki serii L będą, zatem podmioty, które objęły lub nabyły Warranty Subskrypcyjne serii A lub B 

wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HOTBLOK 

S.A. z dnia 29 listopada 2013 r. i pozostają w ich posiadaniu w momencie składania oświadczenia o 

wykonaniu prawa inkorporowanego w Warrantach Subskrypcyjnych serii A lub B do objęcia akcji Spółki 

serii L.  

4. Emisja akcji serii L zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 185/09, poz. 1439 z późn. zm.) 

ze względu na fakt, iż liczba podmiotów, które będą uprawnione do objęcia akcji serii L nie przekroczy 

149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) osób 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HOTBLOK S.A., działając w interesie Spółki, wyłącza w 

całości prawo poboru w odniesieniu do akcji serii L przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom 

Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona w myśl art. 

433 § 2 KSH, została załączona do Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

HOTBLOK S.A. z dnia 29 listopada 2013 r.  

6. Celem emisji akcji serii L obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantów Subskrypcyjnych serii 

A i B będzie ostatecznie ustalona przez Zarząd Spółki, po uprzednim uzyskaniu przez Zarząd zgody 

Rady Nadzorczej Spółki.  

7. Akcje serii L zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.  

8. Warunkiem objęcia akcji serii L przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A lub B jest złożenie 

pisemnego oświadczenia o objęciu akcji serii L zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłata ceny emisyjnej za 

akcje serii L.  

9. Objęcie akcji serii L w ramach realizacji uprawnień inkorporowanych w Warrantach Subskrypcyjnych 

serii A lub B nastąpić będzie mogło począwszy od momentu objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A 

lub B do dnia 28 listopada 2016 r.  

10. Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: 

a) Akcje serii L objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w 

sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok 

obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio 

rok, w którym akcje zostały wydane,  

b) Akcje serii L objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalony w uchwale Walnego 

Zgromadzenia w sprawie podziały zysku będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok 

obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego roku 

obrotowego.  

11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności lub decyzji we wszystkich sprawach 

związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej 

Uchwały, w szczególności do:  

a) Ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L po uprzednim uzyskaniu przez Zarząd Spółki zgody Rady 

Nadzorczej Spółki,  

b) Podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją lub przydziałem akcji serii L,  

c) Zgłoszenia wykazu osób, które wykonały prawo objęcia akcji serii L celem dokonania rejestracji 

podwyższonego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 452 KSH,  

12. Postanawia się, że akcje serii L zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

oraz że akcje serii L będą miały formą zdematerializowaną, przy czym przed ich dematerializacją, 

Zarząd może wydać dokumenty akcji serii L obejmującym je akcjonariuszom. -  

13. Upoważnia się Zarząd Spółki do:  

a) Podjęcia wszelkich czynności prawnych lub faktycznych, lub organizacyjnych mających na celu 

dokonanie dematerializacji akcji spółki serii L, w tym m.in. do zawarcia umów, z wybranym biurem 

maklerskim lub, bezpośrednio z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 

zmierzających do rejestracji akcji serii L w depozycie prowadzonym przez KDPW, stosownie do 

art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005r., 

nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). 

b) Dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych, lub organizacyjnych związanych z 

dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii L o której mowa w niniejszej uchwale, do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A.  

 
§ 2  
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W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HOTBLOK S.A., postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że 
§8a otrzymuje następującą treść: 
 
„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.800.000,00 zł i dzieli się na nie więcej niż 
60.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,13 zł i łącznej wartości nominalnej nie 
wyższej niż 7.800.000 zł. 
 
2. Celem warunkowe kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, jest przyznanie prawa do 
objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A i B emitowanych przez Spółkę na podstawie 
uchwały nr 1 NWZ Spółki z dnia 29 listopada 2013 r. 
 
3. Prawo akcji serii L może być wykonane od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A i B do dnia 28 
listopada 2016 r. 
 
4. Akcje serii L zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.” 
 

§ 3  

 

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę 
Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym skutki prawne postanowień § 2 niniejszej uchwały 
wchodzą w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano: 

 ogółem głosów – 18.204.973 (ważne głosy oddano z 18.204.973 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co 

odpowiada 26,01% kapitału zakładowego 

 głosów „Za” Uchwałą nr 1 - 18.204.973, 

 głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – o, 

 głosów „Wstrzymujących się” – 0, 

 głosów nieważnych – 0. 

 

3.4. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy 

za wkłady niepieniężne, wraz z krótki opisem sposobu ich pokrycia. 

 

Akcje serii L zostały objęte za wkłady pieniężne, poprzez potrącenie wierzytelności w formie umowy ze 

Spółką o potrąceniu wzajemnych wierzytelności. Opłacenie zostało dokonane zgodnie z 

postanowieniami art. 14 § 4 KSH. 
 

 

3.5. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

 

Akcje serii L będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia 

do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje zostały wydane (tj. 2013).  

 

Dywidenda będzie wypłacana w polskich złotych. 

 

Wszystkie akcje Emitenta są równe w prawach do dywidendy.  

 

Akcje serii A, B, C, D, E, F,G, I, J oraz K są równe w prawach do dywidendy. 

 

W odniesieniu do Akcji serii L  - zgodnie z §1 ust. 10 lit a Uchwały nr 2 NWZ Spółki z dnia 29 listopada 2013 roku 

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L 

- Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: 

 Akcje serii L objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w 

sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. 

od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje 

zostały wydane,  

 Akcje serii L objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalony w uchwale Walnego 

Zgromadzenia w sprawie podziały zysku będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok 

obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego roku 

obrotowego. 
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Zarząd Spółki oświadcza, że wskazane w §1 ust. 10 lit a Uchwały nr 2 NWZ Spółki z dnia 29 listopada 2013 roku 

„objęcie akcji” należy rozumieć jako wydanie akcji. W związku z planowanym wprowadzeniem do obrotu na rynku 

NewConnect Akcji serii L, Spółka nie dokonała wydania akcjonariuszom Akcji serii L w realizacji obowiązku 

wynikającego z art. 328 § 5 w zw. z art. 431 § 7 KSH. 

 

 

 

3.6. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych 

świadczeń dodatkowych na rzecz emitenta ciążących na nabywcy, a także 

przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez 

nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych 

zawiadomień. 

 

Prawa majątkowe związane z akcjami Emitenta 

 

Prawo do zbycia akcji  

 

Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje są zbywalne. W statucie Emitenta nie zawarto żadnych zapisów 

ograniczających to prawo. Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem 

rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki (record date) a dniem zakończenia Walnego 

Zgromadzenia Spółki (art. 406
4
 KSH). 

 

Prawo do udziału w zysku Spółki , tj. prawo do dywidendy  

 

Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 § 1 KSH mają prawo do udziału w zysku spółki wykazanym w jej 

sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne 

Zgromadzenie Spółki do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta 

rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym 

przez walne zgromadzenie. Wszystkie Emitenta są równe w prawach co do dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 3 

KSH dzień dywidendy, może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały ojej wypłacie lub w okresie kolejnych 

trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, z zastrzeżeniem, że należy uwzględnić terminy, które zostały 

określone w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 § 2 ust. 2 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o 

podziale zysku (lub o pokryciu straty), oraz o wypłacie dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 

które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 § 1 KSH). 

Statut Emitenta nie przewiduje żadnego uprzywilejowania co do dywidendy dla Akcji Emitenta wprowadzonych do 

Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 

Tym samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. Warunki odbioru dywidendy ustalane są zgodnie z 

zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. Regulacje w tym zakresie zawiera Dział 2 Tytułu 

czwartego Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Prawo do wypłaty dywidendy jako roszczenie majątkowe nie 

wygasa i nie może być wyłączone, jednakże podlega przedawnieniu. 

 

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, tj. prawo 

poboru  

 

Prawo to przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 § 1 KSH. W przypadku nowej emisji akcjonariusze 

Emitenta mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji 

(prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych 

na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. W interesie Spółki, zgodnie z przepisami 433 § 2 

KSH, po spełnieniu określonych kryteriów walne zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy 

Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. 

 

Dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest zapowiedzenie wyłączenia prawa poboru w 

porządku obrad walnego zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla swojej ważności 

wymaga większości 4/5 głosów (art. 433 § 2 KSH). 

 

Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, kiedy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego 

stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem ich 

oferowania akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w 

uchwale. Większość 4/5 nie jest również wymagana w przypadku, kiedy uchwała stanowi, iż akcje nowej emisji 
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mogą być objęte przez subemitenta w przypadku kiedy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą 

części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 3 KSH). 

 

Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej 

 

W ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągając jej 

wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek spółki, zgodnie z art. 468 § 1 KSH. W 

myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, może nastąpić podział pomiędzy 

akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po 

zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy 

akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. 

Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość 

posiadanych przez niego akcji. 

 

Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania w przedmiotowym zakresie.  

 

Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach  

 

Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela. Zgodnie z 

art. 340 § 3 KSH prawo głosu z akcji spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, 

przysługuje akcjonariuszowi (w sytuacji gdy w ten sposób obciążone akcje są zapisane na rachunkach papierów 

wartościowych w domu maklerskim lub banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych). 

 

Prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta 

 

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki 

 

Na podstawie art. 412 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z 

art. 406
1
 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje jedynie osobom, które posiadały 

akcje Spółki na koniec szesnastego dnia poprzedzającego dzień obrad Walnego Zgromadzenia (tzw. record date 

– dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz zgłosiły żądanie wystawienia imiennego 

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu 

walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (record date) 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406
3
§ 1 KSH). 

 

Na podstawie żądania wydawane jest imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ dla akcjonariusza. 

Następnie przedmiotowe zaświadczenie przekazywane jest przez podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych akcjonariusza do KDPW w celu sporządzenia przez KDPW i przekazania spółce publicznej 

zbiorczego wykazu uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu z tytułu posiadanych na dzień 

rejestracji uczestnictwa (record date) zdematerializowanych akcji spółki publicznej.  

 

Na podstawie art. 406
3
 KSH akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym 

Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w 

walnym zgromadzeniu (na szesnaście dni przed datą WZ) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. 

Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie 

inwestycyjnej. 

 

W przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, 

którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki przysługuje, jeżeli są 

wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. 

 

Prawo głosu 

 

Z Akcjami Emitenta związane jest prawo do wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 

głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 412
1
 § 2 KSH w spółce publicznej głos może być oddany 

przez pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, lub 

w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 412
1
 § 2 KSH). 

 

Zgodnie z art. 411
3
 KSH akcjonariusz może głosować oddzielnie z każdej z posiadanych akcji (split voting), jak 

również, jeżeli uregulowania wewnętrzne Spółki (w ramach regulaminu Walnego Zgromadzenia) przewidują taką 
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możliwość to akcjonariusz Spółki może oddać głos drogą korespondencyjną, Ponadto Statut Spółki może 

dopuszczać możliwość udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej (art. 406
5
§ 1 KSH). W obecnym brzmieniu Statutu, nie jest przewidziana powyższa możliwość. 

 

Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

 

Zgodnie z art. 410 § 1 KSH, niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy 

sporządzić listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu z wymienieniem 

liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Lista ta winna być 

podpisana przez Przewodniczącego i przedłożona do wglądu podczas obrad walnego zgromadzenia.  

 

Zgodnie z art. 410 § 2 KSH na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% kapitału zakładowego 

reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu 

komisję, złożoną z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. 

 

Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz do złożenia wniosku o 

umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw 

 

Zgodnie z art. 400 KSH akcjonariusz bądź akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego 

Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad 

określonych spraw. Żądanie takie akcjonariusz powinien 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. Statut 

Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej materii. 

 

Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

Zgodnie z art. 399 § 3 KSH akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co najmniej 

50% ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze wyznaczają 

przewodniczącego tego zgromadzenia. 

 

Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

 

Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia. Żądanie może być zgłoszone w formie elektronicznej. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi 

Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub 

projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.  

 

Prawo zgłaszania projektów uchwał  

 

Na mocy art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz ma prawo podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty 

uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co 

najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do 

porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 

§ 4 KSH). 

 

Prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania 

 

Zgodnie z art. 420 § 2 każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu ma 

prawo zażądać zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał. Statut 

Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej materii. 

 

Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego 

Zgromadzenia Spółki  

 

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 

najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z art. 407 § 2 KSH. Wniosek taki należy złożyć do Zarządu 

Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym 

Zgromadzeniem.  
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Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami 

 

Na podstawie art. 385 §§ 3 – 6 KSH wybór Rady Nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co 

najmniej 20% kapitału zakładowego Emitenta, powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami 

na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nawet gdy Statut Spółki przewiduje inny sposób powołania Rady 

Nadzorczej. 

 

Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby 

akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć 

oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze 

pozostałych członków Rady Nadzorczej (art. 385 § 5 KSH). Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez 

odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze 

głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy 

wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 

KSH).W wymienionych powyżej głosowaniach każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub 

ograniczeń (art. 385 § 9 KSH). 

 

Prawo do zgłoszenia wniosku w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej 

powołania rewidenta ds. szczególnych 

 

Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki 

publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w 

sprawie zbadania przez biegłego (rewident do spraw szczególnych), na koszt Spółki, określonego zagadnienia 

związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad 

najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały 

zgodnej z treścią wyżej opisanego wniosku wystosowanego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, albo podejmie 

ją z naruszeniem wymogów formalnych uchwały opisanych w art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej , 

wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie 

wskazanego podmiotu jako rewidenta ds. szczególnych 

 

Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki 

 

Stosownie do art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia żądanie 

udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, jeżeli udzielenie takich informacji przez Zarząd jest 

uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki jest 

zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd 

powinien w określonych wypadkach odmówić udzielenia informacji. Ponadto zgodnie z art. 428 § 5 KSH w 

przypadku zgłoszenia w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza Spółki żądania udzielenia 

przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie poza 

Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji 

nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. W 

przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji 

dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na 

pytanie akcjonariusza mogłoby wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązaną lub spółce lub spółdzielni 

zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 

przedsiębiorstwa, Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji (art. 428 § 6 KSH).  

 

Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 KSH akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania, aby spółka 

handlowa będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku 

dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) KSH wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni 

będącej akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa 

powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jakie 

posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi 

osobami.  

 

Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta. Najważniejsze z nich to: 

 prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 § 7 KSH); 

 prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 4 

KSH); 
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 prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzeni a odpisu listy 

akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, prawo do żądania wydania 

odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem walnego zgromadzenia, prawo do żądania 

przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna 

być wysłana (art. 407 § 1 i 1 KSH); 

 prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania 

poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH); 

 prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem 

Emitenta (art. 505, 540 i 561 KSH).  

 

Prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji 

 

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji ma prawo do złożenia wniosku do sądu 

rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych (art. 429 § 1 KSH) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu 

akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 KSH (art. 429 § 2 KSH). 

 

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki 

 

W przypadku gdy uchwała jest sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy 

Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stosownie do art. 422 § 1 KSH, akcjonariusz może 

wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do 

wystąpienia z powództwem uprawniony jest:  

 zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów, 

 akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał 

zaprotokołowania swojego sprzeciwu, 

 akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 

 akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego 

zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad 

danego Walnego Zgromadzenia.  

 

Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego 

Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, 

nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. 

 

Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które 

wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 KSH)  

 

W przypadku wyrządzenia szkody Emitentowi przez członków organów statutowych Spółki lub inną osobę każdy 

akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub w podziale majątku, może wnieść 

pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą 

powoływać się w takiej sytuacji na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane 

przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie 

wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.  

 

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 

Zgromadzenia sprzecznej z ustawą 

 

Akcjonariusze, uprawnieni do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, 

mogą również na mocy art. 425 § 1 KSH wystąpić przeciwko Spółce z powództwem o stwierdzenie nieważności 

uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki sprzecznej z ustawą. Powództwo takie powinno być wniesione w terminie 

trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od 

dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. 

 

Prawo do żądania wydania imiennego świadectwa depozytowego i imiennego zaświadczenia o prawie 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

 

Zgodnie z art. 3 28 § 6 KSH akcjonariuszom spółki publicznej, posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta 

przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący 

rachunek papierów wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu Spółki.  
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Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje natomiast roszczenie o 

wydanie dokumentu akcji. Roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują akcjonariusze posiadający akcje 

Emitenta, które nie zostały zdematerializowane. 

 

Streszczenie obowiązków i ograniczeń z instrumentów finansowych 

 

Uprzywilejowanie osobiste akcjonariuszy  

 

Nie występują żadne osobiste uprzywilejowania Akcjonariuszy Emitenta 

. 

Uprzywilejowanie akcji Emitenta Akcje Emitenta  

 

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

 

Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta  

 

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących obrotu akcjami Emitenta. 

 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru 

koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny światowy obrót 

przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza 

równowartość 1.000.000.000 euro lub jeżeli łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców 

uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 

50.000.000 euro. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców 

bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup 

kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji, a także obrót 

zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 

Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 

 

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

2) przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek 

inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez 

jednego lub więcej przedsiębiorców; 

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 treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez 

przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, przez nabycie lub objęcie akcji, 

innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób -bezpośredniej lub pośredniej 

kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, nie 

przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro; 

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; 

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; 
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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 wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy 

biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca 

nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji 

powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. 

 

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, 

przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania 

koncentracji. 

 

Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku 

nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku 

Prezes UOKiK może również w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających 

dokonać koncentracji obowiązek 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 

nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 

 

Prezes UOKiK zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku 

zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, 

jednak w przypadku gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się 

ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo może ona wywrzeć pozytywny wpływ na 

gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji. 

 

Prezes UOKiK może uchylić opisane wyżej decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za 

które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają 

określonych w decyzji warunków. Jednak jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji 

na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania 

na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności: 

1) podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 

2) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 

3) zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub 

rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem że decyzja 

taka nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 

 

Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes 

UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% 

przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, 

choćby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania zgody. 

 

Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości, 

stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 

Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane, 

a także jeśli nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił 

informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, 

w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości, stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki 

w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 

 

Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład 

organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do 

pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta nie zgłosiła 

zamiaru koncentracji. 

 

W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do 

podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi UOKiK 

przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. 
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Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych, 

zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK 

uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

 

Ograniczenia wynikające z Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji 

przedsiębiorstw 

 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji zawartych w 

Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 

przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji). 

 

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o wymiarze 

wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone 

progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje 

prowadzące do trwałej zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają 

zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

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. Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

a) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej 

niż 5 miliardów euro, oraz 

b) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, 

przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim.  

 

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy; 

a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2,5 

miliarda euro,  

b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, 

c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, z czego łączny obrót co najmniej 

dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów euro, oraz  

d) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 

przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

 

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o obrocie 

instrumentami finansowymi, która wraz z Ustawą o nadzorze nad rynkiem kapitałowym i Ustawą o ofercie 

publicznej zastąpiły poprzednio obowiązujące przepisy prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Na 

podstawie art. 154 ust. 1, art. 156 ust.4 pkt 3, art. 159 oraz 161a ust. 1 w związku z art. 39 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi zapisy wskazane poniżej odnoszą się zarówno do instrumentów 

dopuszczonych do obrotu jak i będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym oraz do instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu lub 

będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie. 

 

Zgodnie z art. 154 ust. 1 Informacją poufną w rozumieniu ustawy jest - określona w sposób precyzyjny -

informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, 

jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została 

przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę 

tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, przy 

czym dana informacja: 
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1) jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły 

lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu umożliwia 

dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów 

finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych; 

2) mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość 

instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, 

wtedy gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez 

racjonalnie działającego inwestora; 

3) w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów 

finansowych, ma charakter informacji poufnej, również wtedy gdy została przekazana tej osobie przez 

inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora 

dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych w pkt 

1 i 2. 

 

Zgodnie z art. . 156 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby posiadające informację poufną w 

związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z 

dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego 

stosunku prawnego o podobnym charakterze, posiadające informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa 

lub posiadające informację poufną pozyskaną w inny sposób, a przy dołożeniu należytej staranności mogły się 

dowiedzieć, że jest to informacja poufna – nie mogą wykorzystywać ani ujawniać takiej informacji, a także 

udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja. Ponadto w odniesieniu do osób prawnych lub jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które uzyskały informację poufną w związku z art. 156 

ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powyższy zakaz dotyczy także osób fizycznych, które 

uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. 

 

Wykorzystywaniem informacji poufnej jest zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o 

informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, 

innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, 

jeżeli instrumenty te są wprowadzone m.in. do alternatywnego systemu obrotu.  

 

Z kolei zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ujawnianiem informacji poufnej jest 

przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej 

dotyczącej:  

1) jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, o których mowa w art. 156 ust. 4 

pkt.1,  

2) jednego lub kilku instrumentów finansowych wskazanych w art. 156 ust. 4 pkt 1,  

3) nabywania albo zbywania instrumentów finansowych wskazanych w art. 156 ust. 4. 

 

W związku z art. 159 oraz art. 161a ust. 1 członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy 

Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub 

wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub 

zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz 

innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych w czasie obowiązywania okresu zamkniętego.  

 

Osoby wskazane powyżej ponadto nie mogą dokonywać na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej 

innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami 

finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi. Jednocześnie zakaz ten odnosi się do działania powyższych osób jako organów 

osób prawnych, a w szczególności do podejmowania czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia 

lub zbycia przez daną osobę prawną, na rachunek własny bądź osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych 

dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych lub mogących powodować 

rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej. 

 

Powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych: 

1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba wskazana powyżej zleciła 

zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w 

podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, 



Uproszczony Dokument Informacyjny spółki HOTBLOK S.A. 

22 

2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji Emitenta, praw pochodnych 

dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na 

piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, 

3) w wyniku złożenia przez osobę wskazaną powyżej zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do 

zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej,  

4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę wskazaną powyżej, wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, 

5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa poboru, 

6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów 

Emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed 

rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.  

 

Okresem zamkniętym jest: 

 okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub 

instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, 

 w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 

lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, 

gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała 

dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 

 w przypadku raportu kwartalnego, 

 dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem 

zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten 

był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych 

finansowych, na podstawie których został sporządzony raport. 

 

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami, inne 

osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do 

informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie 

podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności 

gospodarczej, są obowiązane do przekazywania KNF informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z 

nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny 

rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz 

innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na 

rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku a także 

instrumentów wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu. 

 

Na podstawie art. 175 ust. 1 Ustawy o obrocie na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała 

obowiązek wynikający z art. 160 ust. 1 tej ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć w drodze decyzji 

administracyjnej karę pieniężną do wysokości 100 tys. złotych. Jeżeli jednak osoba ta zleciła uprawnionemu 

podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób 

który wyłącza jej ingerencję w podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy zachowaniu należytej staranności 

nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji kara, o której mowa powyżej nie zostanie 

nałożona. 

 

Zgodnie z art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie każdy kto: 

1) posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji 

lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a 

także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności: 

a. 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 

b. akcjonariusze spółki publicznej, lub 

c. osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, w podmiocie zależnym lub 

dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na 

rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim 

rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o 

podobnym charakterze, lub 

d. maklerzy lub doradcy, lub 

2) posiada informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo 

3) posiada informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2, jeżeli wiedział lub przy 

dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że jest to informacja poufna 
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– nie może wykorzystywać takiej informacji. 

 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1. (powyżej), nie mogą: 

1) ujawniać informacji poufnej; 

2) udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji po-ufnej do nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja. 

 

 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy: 

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

głosów w spółce publicznej, 

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

 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 

1% ogólnej liczby głosów 

 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych 

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

staranności mógł się o niej 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 Ustawy o ofercie publicznej. 

 

W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, 

zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w pkt 2 i 3 powyżej, odrębnie dla akcji każdego 

rodzaju. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, może być sporządzone w języku angielskim. 

 

Obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg  

ogólnej liczby głosów w związku z: 

1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 

2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 

obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej; 

3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

 

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. 

 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na: 

1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w 

związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki 

publicznej; na funduszu inwestycyjnym  

2) również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 

określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

 inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

 inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane 

przez ten sam podmiot; 
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3) również na 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, 

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; 

4) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu 

został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie 

wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 

5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące 

nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu 

lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub 

zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;  

6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki 

publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

głosów określonego w tych przepisach. W przypadkach, o których mowa w pkt 5 oraz 6 , obowiązki 

określone w tym rozdziale mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez 

strony porozumienia. 

 

Zgodnie z Art. 87 ust. 5. Ustawy o ofercie do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych w 

prze-pisach niniejszego rozdziału: 

1) po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne; 

2) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z ust. 1 pkt 4 

– wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem; 

3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest 

ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

 

Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5, 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 i kurateli; 

 osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 

 mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania 

na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych; 

 jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Do liczby 

głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych we wskazanych powyżej zapisach wlicza 

się: 

 liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne  

 po stronie podmiotu dominującego; 

 liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem  

 po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z pkt 4,  

 liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub 

wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

 

Obowiązki określone w zapisach powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z 

papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać 

według własnego uznania. 

 

Na podstawie 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 określonych odpowiednio w art. 69. 

 

W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej prawo głosu wykonane z akcji spółki publicznej nie jest 

uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem 
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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). 

 

Z instrumentami będącymi przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu nie wiążą się żadne 

inne, niż wskazane powyżej, ograniczenia w obrocie instrumentami finansowymi Emitenta. 

 

Przewidziane świadczenia dodatkowe na rzecz Emitenta ciążące na nabywcy 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego z instrumentami finansowymi wprowadzanymi do 

Alternatywnego Systemu Obrotu, na podstawie niniejszego dokumentu, nie wiążą się żadne dodatkowe 

świadczenia ciążące na nabywcy instrumentów finansowych wobec Emitenta. 

 

Przewidziane w statucie lub przepisach prawa obowiązki uzyskania przez nabywcę lub zbywcę 

odpowiednich zezwoleń lub obowiązki dokonania określonych zawiadomień 

 

W opinii Zarządu Spółki i zgodnie z jego najlepszą wiedzą, na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, 

nabywca lub zbywca instrumentów finansowych nie jest zobligowany do przekazania innych informacji niż 

wynikające z zapisów niniejszego Dokumentu Informacyjnego. 

 

4. Wskazanie osób zarządzających Emitentem, Autoryzowanego Doradcy 
oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych 
Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących 
badania) 

 

4.1. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta 

 

Zarząd Emitenta 

 

l.p. Imię i nazwisko Funkcja Początek kadencji Koniec kadencji 

1. Piotr Kisieliński* Prezes Zarządu 5 grudnia 2013 r. 
najpóźniej z dniem odbycia walnego 
zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za rok 2015 

2. Jacek Lorek Wiceprezes Zarządu 5 grudnia 2013 r. 
najpóźniej z dniem odbycia walnego 
zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za rok 2015 

3. Hanna Milczarek Wiceprezes Zarządu 4 kwietnia 2014 r. 
najpóźniej z dniem odbycia walnego 
zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za rok 2015 

* wcześniej Piotr Kisieliński pełnił funkcję wiceprezesa Emitenta od 22 czerwca do 5 grudnia 2013 r. 
 
 
Życiorysy zawodowe członków zarządu Emitenta 

 
 

a) Piotr Kisieliński – Prezes Zarządu 
 
Doświadczenie zawodowe/kwalifikacje  
 
Wykształcenie: W.S.Z i M w Warszawie Finanse i Bankowość  
 
Doświadczenie Zawodowe:  
1982 – 1985 Zakłady Mechaniczne Wola  
1985 – 1986 Zakład produkcji farb i lakierów  
1986 – 1992 Handlowiec w branży elektronicznej  
1992 – 2006 PKO BP S.A. makler papierów wartościowych  
2006 – 2007 Działalność Gospodarcza Doradztwo -Finansowe  
2008 – 2009 KAMITEK Dyrektor . ds. Rynku Kapitałowego  
2009 – 2010 TUGEB – POLBUD Sp. z o. o. Dyrektor Handlowy Ds. OZE  
2011 – 2012 HOTBLOK S.A. Dyrektor . Ds. Produkcji  
2012 – 2013-12-05 Wiceprezes Zarządu HOTBLOK S.A., 2013-12-05 powołany na stanowisko Prezesa  
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Zarządu HOTBLOK S.A.  
 
Obecnie poza funkcją Prezesa Zarządu HOTBLOK S.A. Pan Piotr Kisieliński nie pełni funkcji w organach innych 

osób prawnych.  
 
 
Według złożonego oświadczenia, Pan Piotr Kisieliński:  

 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-
XXXVII Kodeksu karnego (Dz. U. 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i 
w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),  

 nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi 
przepisami prawa,  

 nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.),  

 nie mają do niego zastosowania ograniczenia oraz zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek 
wynikające z art. 387 Kodeksu spółek handlowych.  

 nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również nie 
uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 
organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,  

 nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która może mieć istotne znaczenie 
dla Emitenta.  

 

 
 
Jacek Lorek – Wiceprezes Zarządu 

 
Doświadczenie zawodowe/kwalifikacje  
 
Wykształcenie:  

1992-1996 Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Wydział: Ubezpieczenia na Życie i 
Zarządzanie Funduszami Inwestycyjnymi, tytuł: Licencjat  
1984-1988 Uniwersytet Ekonomiczny w Budapeszcie, Wydział: Handel Zagraniczny  
 
Kariera Zawodowa:  
2012-2013 New Era Materials sp. z o.o. – prezes zarządu  
2012-2013 DM IDM S.A. Dział Zarządzania Aktywami – zarządzający aktywami  
2008-2013 EKO-POLINVEST sp. z o.o. wiceprezes zarządu  
2007-2008 NFI Midas  
2001-2006 własna działalność gospodarcza  
1999-2001 Dom Maklerski BOŚ S.A. - Kierownik Wydziału Zarządzania Aktywami  
1997-1999 Dom Maklerski BIG Bank Gdański S.A. - Dyrektor Pionu Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz  
1995-1997 Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. Wydział Zarządzania Portfelem  
1992-1994 własna działalność gospodarcza  
 
Posiadane licencje:  

 Licencja Maklera nr 955  

 Licencja Doradcy Inwestycyjnego nr 59  
 
Obecnie poza funkcją Wiceprezesa Zarządu HOTBLOK S.A. Pan Jacek Lorek pełni funkcji w następujących 

organach innych osób prawnych: 

 Prezesa Zarządu w spółce New Era Materials Sp z o.o., 

 Wiceprezesa Zarządu w spółce Ekopolinvest Sp z o.o. 
 
Według złożonego oświadczenia,: Pan Jacek Lorek:  

 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-
XXXVII Kodeksu karnego (Dz. U. 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i 
w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),  

 nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi 
przepisami prawa,  

 nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.),  

 nie mają do niego zastosowania ograniczenia oraz zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek 
wynikające z art. 387 Kodeksu spółek handlowych.  

 nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również nie 
uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 
organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,  
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 nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która może mieć istotne znaczenie 
dla Emitenta. 

 
Hanna Milczarek – wiceprezes Zarządu 

 
Doświadczenie zawodowe/kwalifikacje: 
 
Wykształcenie:  
1981-1987  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Folkhogskolan Malung, Szwecja  

Wydział: Filologia szwedzka, tytuł: magister  
2012-2013  Podyplomowe Studia dla Marszandów i Kolekcjonerów w Kolegium Studiów Społecznych 

Instytutów PAN  
 
Kariera Zawodowa:  
2013-2006  własna działalność gospodarcza, doradztwo inwestycyjne na rynku nieruchomości 

komercyjnych,  
doradztwo dla funduszu nieruchomości z kapitałem irlandzkim: CapPartners Ltd  

2006-2005  First Property Poland SP. z o.o. USS Fprop Poland Sp.z o.o., spółki celowe funduszu First 
Property plc – Dyrektor Zarządzający obydwu spółek  

2005-2003  Bank BPH SA (grupa HVB), Dyrektor Departamentu Bankowości  
Inwestycyjnej w zakresie Finansowania Nieruchomości  

2003-1998  HypoVereinsbank Bank Polska S.A., HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A. i BPHPBK S.A. 
(Grupa HVB), Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego  

1998-1995  Citibank Poland S.A., koordynator ds. nieruchomości  
1995-1993  Creditanstalt Polska S.A., pracownik Departamentu Sprzedaży  
1993-1992  Swedbank Polska, asystentka Dyrektora Generalnego  
1992-1990  Biuro Prasowe Prezydenta RP Lecha Wałęsy, wcześniej Przewodniczącego NSZZ 

„Solidarność”, asystentka rzecznika  
 
Obecnie poza funkcją Wiceprezesa Zarządu HOTBLOK S.A. Pani Hanna Milczarek nie pełni funkcji w organach 
innych osób prawnych.  
 
Mandat Wiceprezesa Zarządu HOTBLOK S.A. Pani Hanny Milczarek wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia 
walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015.  
 
Według złożonego oświadczenia,: Pani Hanna Milczarek: 

 nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów 
XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (Dz. U. 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oraz w art. 585, art. 587, 
art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),  

 nie toczy się przeciwko niej żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi 
przepisami prawa,  

 nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.),  

 nie mają do niej zastosowania ograniczenia oraz zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek 
wynikające z art. 387 Kodeksu spółek handlowych.  

 nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również nie 
uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 
organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 
prawnej,  

 nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która może mieć istotne 
znaczenie dla Emitenta.  
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Rada nadzorcza Emitenta 

 

l.p. Imię i nazwisko Funkcja Początek kadencji Koniec kadencji 

1. Artur Jędrzejewski Przewodniczący RN 14 października 2010 r. 
najpóźniej z dniem odbycia WZ 
zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za rok 2013. 

2. Daniel Ozon 
Z-ca przewodniczącego 
RN 

4 czerwca 2013 r. 
najpóźniej z dniem odbycia WZ 
zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za rok 2013. 

2. Łukasz Marczuk Członek RN 4 czerwca 2013 r. 
najpóźniej z dniem odbycia WZ 
zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za rok 2013. 

3. Paulina Gdańska Członek RN 29 listopada 2013 
najpóźniej z dniem odbycia WZ 
zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za rok 2013. 

4. Łukasz Krajewski Członek RN 29 listopada 2013 
najpóźniej z dniem odbycia WZ 
zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za rok 2013. 

 
 

a) Artur Jędrzejewski 

 
Wykształcenie 
 
1991 - 1994   Akademia Finansów; kierunek Finanse i Bankowość ukończone z tytułem Licencjata - 

specjalizacja Ubezpieczenia i Bankowość 
1994 - 1997  Szkoła Główna Handlowa; ukończone z tytułem Magistra - specjalizacja Finanse i Bankowość 
1999 - 2002  Szkoła Główna Handlowa; Studium doktoranckie (specjalizacja Ubezpieczenia i Fundusze 

Emerytalne) 
2001 - 2003  University of Minnesota, Master of Business Administration, (program WEMBA) 
 
Przebieg kariery zawodowej 
 
1994 – 1994  Bank Pekao S.A.; Analityk Kredytowy 
1994 -1996  Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Polska S.A; Management Accountant w 

Departamencie Finansowym 
1996- 2000  BRE Corporate Finance S.A.; Konsultant, Starszy Konsultant, Manager 
2000 - 2001  Netia Telekom S.A.; Dyrektor do spraw analiz biznesowych i Oficer budżetowy 
2001 - 2002  BRE Corporate Finance S.A.; Dyrektor do spraw fuzji i przejęć 
2002 - 2011  Carlson Capital Partners Sp. z o.o.; Prezes Zarządu 
2007 - 2011  Gaudi Management S.A.; Prezes Zarządu 
2003 - obecnie  Carlson Private Equity Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii; Dyrektor Zarządzający, CEO 
2010 - obecnie Bouchard & Cie A.G. z siedzibą w Szwajcarii; Prezes Zarządu, CEO 
 
Obecnie członek rad nadzorczych: Gaudi Management S.A. (Przewodniczący RN), Ventus Asset Management 
S.A., Dom Maklerski (Przewodniczący RN), Hotblok S.A. (Przewodniczący RN), Art New media S.A. (Członek 
RN), Liberty Group S.A. (Członek RN), Vistula Group S.A. (Członek RN), Polimex-Mostostal S.A.  (Sekretarz RN), 
PCC Intermodal S.A. (Członek RN), Rubikon Partners NFI S.A. (Członek RN), Impera Capital S.A. (Członek RN). 
 
Pan Artur Jędrzejewski oświadczył, że poza przedsiębiorstwem Spółki nie wykonuje innej działalności 
konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub 
spółce osobowej, członkiem organu spółki kapitałowej bądź też członkiem organu jakiejkolwiek innej 
konkurencyjnej osoby prawnej, nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 
ustawy o KRS. 
 
 

b) Daniel Ozon 

 
Daniel Ozon wykonuje działalność z zakresu doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw, bankowości 
(inwestycyjnej i korporacyjnej). W szczególności zajmuje się doradztwem przy fuzjach i przejęciach, pozyskiwanie 
finansowania, restrukturyzacją finansowania, zarządzeniem wzrostem wartości.  
 
Wykształcenie:  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  
 
Doświadczenie zawodowe/kwalifikacje 
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2010- obecnie   Ventus Asset Management SA – wspólnik domu maklerskiego,  
- IPO/SPO – PCC Intermodal S.A.  
- IPO – PCC Exol S.A.  

 
Marzec 2008 – obecnie  Experior Sp. z o.o. – Partner, bankowość inwestycyjna  

- doradztwo w przy pozyskania dofinansowania dla Magna Polonia S.A. (50 mln PLN) 
bank ING Leasing Polska  
- doradztwo w zakresie pozyskania dofinansowania Zarmen S.A. przez Capex (200 
mln PLN) dotyczące zakupu baterii koksownika w Hucie Częstochowa ( zawierając w 
środki Unii Europejskiej)  
- doradztwo PCC S.A. w zakresie pozyskania finansowania dla instalacji MCCA ( 250 
mln PLN)  
- doradztwo Providence Private Equity S.A. przy transakcji nabycia Polkomtel S.A.  
- doradztwo Lion Private Equity S.A. przy transakcji nabycia Wedel S.A.  
- doradztwo przy transakcji sprzedaży zakładów Rurexpol do Alchemia S.A.  
- restrukturyzacja portfela pożyczkowego ISD Polska S.A. wynoszącego 350 mln USD  
- doradztwo przy pozyskaniu długoterminowego dofinansowania ISD Energy projektu 
green field project w Gdańsku na produkcję wież wiatrowych  

Lipiec 2008 – Luty 2008  Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (JSW), członek Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny, 
Dyrektor Działu Restrukturyzacji  
- przygotowywaniu spółki do przeprowadzenia procesu prywatyzacji  
- pomyślne przeprowadzenie fuzji między Spółką a kopalnią Budryk  
- przygotowywanie strategii rozwoju spółki na lata 2008-2015  
- zarządzanie nieruchomościami należącymi do spółki, w tym również kopalniami  
- przygotowanie strategii integracji zakładów koksowniczych Zabrze i Wałbrzych ze 
Spółką  
- zarządzanie spółkami Zależnymi JSW  

2004-2006   BBK Polska, Dyrektor polskiego oddziału amerykańskiej firmy doradczej  
- doradztwo w zakresie finansowania spółki Donbas, w trakcie procesu przejęcie Huty 
Częstochowa  
-negocjowanie z kredytodawcami warunków zakupu Huty Częstochowa  
- uzyskanie długoterminowego finansowania dla ISD Polska w wysokości 300 mln 
USD, w celu refinansowania przejęcia kopalni, program COPEX i WC  
- doradztwo Komercni Banka  

2003-2004   Bank Handlowy Citibank, Departament Restrukturyzacji, Dyrektor”  
- zarządzanie portfelem w wysokości 100 mln PLN, nieruchomości przejętych przez 

bank  
- sprzedaż NPL 

- sprzedaż dodatkowych aktywów( samochody Daweoo) 
 
Spółki kapitałowe i osobowe, w których jestem członkiem organów zarządzających lub nadzorczych:  

 Prezes Zarządu: Sarko Sp. z o.o., Glapi Sp. z o.o., Rubilio Sp. z o.o.  

 Członek Rady Nadzorczej : Fornet S.A., Stocznia Gdańska S.A., GaudiManagement S.A. PCC 
Intermodal S.A., PCC Exol S.A.  

 Wspólnik: Ventus Asset Management S.A.  

 Spółki kapitałowe I osobowe, w których byłem członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w 
ostatnich 3 latach:  

 Prezes Rady Nadzorczej : Polski Koks S.A.  

 Członek Rady Nadzorczej: Ferrum S.A., Polski Gaz S.A.  

 Członek Zarządu: Agel Polska S.A.  
 
Według złożonego oświadczenia Pan Daniela Ozon:  

 BRAK prawomocnych wyroków, na mocy których Daniel Ozon został skazany za przestępstwa oszustwa 
w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat  

 BRAK sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 
prawa  

 BRAK przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich 
pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Daniel Ozon pełnił funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego  

 
Daniel Ozon nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej  
 
Daniel Ozon nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 
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c) Łukasz Marczuk 

 
Doświadczenie zawodowe/kwalifikacje 

1. 2011- obecnie 
Prezes Zarządu Carlson Capital Partners Sp. z o.o. 
- opracowanie strategii rozwoju grupy kapitałowej Multimedia Polska S.A. przez IPO; 
- doradztwo przy procesie konsolidacji Orlen Centrum Serwisowe z przejętymi spółkami; 
- przeprowadzenie procesu wyceny Computer Service Support S.A. i pozyskanie finansowania w 

procesie przejęcia spółki; 
- doradztwo przy procesie nabycia przez Euromark SA marki Alpinus od BWE SA; 
- doradztwo przy emisji Reverse SPO spółki PCC Intermodal S.A.; 
- doradztwo na rzecz PCC Exol S.A. w procesie IPO; 
- przeprowadzenie procesu sprzedaży 87,7% udziałów TU Samopomoc SA; 
- wprowadzenie akcji spółki Art NEW Media S.A. na rynek NewConnect; 
- doradztwo przy emisji obligacji Eurorent Sp. z o.o. (polski oddział Sixt Rent a Car); 
- doradztwo przy restrukturyzacji Walcowni Rur Andrzej przez Alchemia S.A.; 
- doradztwo na rzecz Alchemii S.A. przy nabyciu Zakładu Produkcji Rur; 
 

2. 2011 - obecnie 
Prezes Zarządu Gaudi Management S.A.  
- doradztwo biznesowe; 
- doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania 
 

3. 2010 - obecnie 
Prezes Zarządu Polvent Sp. z o.o.  
 

4. 2008 - obecnie 
Prezes Zarządu Baker Street Sp. z o.o.  

 
5. 2008 - 2010 

Prezes Zarządu Kolor Mix Sp. z o.o.  
 

6. 2003-2004  
BRE Bank S.A., Departament Inwestycji Finansowych 
- analizy finansowe; 
- raporty dla Zarządu i GINB. 

 

Spółki kapitałowe i osobowe, w których obecnie Łukasz Marczuk jest członkiem organów zarządzających lub 
nadzorczych: 
Carlson Capital Partners Sp. z o.o. – Prezes Zarządu  
Gaudi Management Sp. z o.o. - Prezes Zarządu  
Polvent Sp. z o.o. – Prezes Zarządu  
Baker Street Sp. z o.o. – Prezes Zarządu  
 
Spółki kapitałowe i osobowe, w których Łukasz Marczuk był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
w ostatnich 3 latach: 
Kolor Mix Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu  
Kolor Mix Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej 
 
 Według złożonego oświadczenia, Pan Łukasz Marczuk:  
 

 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-
XXXVII Kodeksu karnego (Dz. U. 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oraz w art. 585, art. 587, art. 590 
i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),  

 nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi 
przepisami prawa,  

 nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy                o 
Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.),  

 nie mają do niego zastosowania ograniczenia oraz zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek 
wynikające z art. 387 Kodeksu spółek handlowych.  

 nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również nie 
uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 
organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 
prawnej,  
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 nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która może mieć istotne 
znaczenie dla Emitenta. 

 
 
 

d) Łukasz Krajewski 

 
Łukasz Krajewski wykonuje działalność w zakresie projektowania budowlanego, przygotowania inwestycji 
budowlanych i doradztwa inwestorskiego. 
 
Wykształcenie: 

 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, kierunek: architektura i urbanistyka; 

 University of Tennessee, Knoxville, USA - College of Architecture and Design. 
 
Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: 

 2004 - obecnie 

Własna pracownia projektowa – „Archipracownia” 
- Zespół mieszkaniowy przy ul. Sanatoryjnej, Ustroń; 
- Rozbudowa 
- Przebudowa budynku Domu Dochodowego, Kutno; 
- Przebudowa dworca kolejowego, Radomsko; 
- Przebudowa budynku Kutnowskiego Domu Kultury, Kutno. 

 2005 

Przedsiębiorstwo budowlano-instalacyjne Marek Seret - asystenta kierownika budowy 
- Budowa zespołu budynków ośrodka dydaktyczno-szkoleniowego, ul. Lipińskiego Kraków; 

 2003 - 2009 

Ingarden & Ewy Architekci sp. z o.o –projektant 
- Zespół budynków usługowo-mieszkalnych przy ul. Rzeźniczej, Kraków; 
- Budynek biurowy Ericpol, Kraków; 
- Budynek mieszkalno-handlowy przy ul. Łokietka, Kraków; 
- Budynek handlowy przy ul. Dworcowej, Łaziska Górne; 
- Stacje paliw płynnych "TESCO" w Szczawnie Zdr., Tychach, Jeleniej Górze, Bielsku-Białej. 

 2002 - 2003 

Biprowumet sp. z o.o. – asystent projektanta 
- Pływalnia kryta, Niepołomice; 
- Przebudowa budynku biurowo-socjalnego fabryki Philip Morris, Kraków. 

 Od 2006r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. 

 Od 2006r. członek Izby Architektów RP. 
 
Według złożonego oświadczenia, Pan Łukasz Krajewski :  
 

 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-
XXXVII Kodeksu karnego (Dz. U. 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oraz w art. 585, art. 587, art. 590 
i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),  

 nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi 
przepisami prawa,  

 nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.),  

 nie mają do niego zastosowania ograniczenia oraz zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek 
wynikające z art. 387 Kodeksu spółek handlowych.  

 nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również nie 
uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 
organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 
prawnej,  

 nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która może mieć istotne 
znaczenie dla Emitenta. 

 
 

e) Paulina Gdańska 

 
Wykształcenie 

1. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, kierunek: Społeczna Psychologia Kliniczna 2005-2010. 
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2. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, studia podyplomowe na kierunku Psychoonkologia- obecnie. 

 

Doświadczenie zawodowe 

 

1 03.2010-03.2011 Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, miesięczny staż 

kliniczny na zamkniętym Oddziale Psychiatrycznym. 

2 10.2009-02.2010 Fundacja Dzieci Niczyje-staż w projekcie: Opiekun Dziecka Ofiary Przestępstwa. 

3 10.2007-06.2008  Powsińska Fundacja Społeczna, staż w ognisku wychowawczym 

4 02.2007-05.2007 Powsińska Fundacja Społeczna. Wolontariat w świetlicy socjoterapeutycznej. 

5 10.2006-04.2007 Fundacja „Dobrze, że jesteś”, wolantariat w Samodzielnym Publicznym Centralnym 

Szpitalu Klinicznym w Warszawie, Klinika Hematologii.  

 
Według złożonego oświadczenia, Pani Paulina Gdańska:  
 

 nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów 
XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (Dz. U. 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oraz w art. 585, art. 587, 
art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),  

 nie toczy się przeciwko niej żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi 
przepisami prawa,  

 nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.),  

 nie mają do niej zastosowania ograniczenia oraz zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek 
wynikające z art. 387 Kodeksu spółek handlowych.  

 nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również nie 
uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 
organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 
prawnej,  

 nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która może mieć istotne 
znaczenie dla Emitenta. 

 
 

4.2. Osoby zarządzające Autoryzowanym Doradcą 

 
Autoryzowanym Doradcą dla Emitenta jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 
 

Nazwa Dom Maklerski BOŚ S.A. 

Siedziba ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa 

Telefon +4822 504 33 44 

Fax +4822 504 33 49 

E-mail newconnect@bossa.pl 

www www.bossa.pl 

 
Osoby fizyczne działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy: 

 Radosław Olszewski – Prezes Zarządu, 

 Elżbieta Urbańska – Członek Zarządu 
 

4.3. Dane podmiotu dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta (wraz ze 

wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania) 

 
Podmiotem dokonującym badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2012 było Biuro Biegłego Rewidenta 
Dorota Kowalska z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Stanisławy 11, wpisana przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2333.  
 
W dniu 5 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu do 
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego HOTBLOK S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 do 
31.12.2013. Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą jest firma: Biuro Biegłego Rewidenta Dorota Kowalska 
z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Stanisławy 11, wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2333. 
 

http://www.bossa.pl/
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5. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta, 
mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych 
jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z 
nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu 
działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie 
głosów 

 
W związku ze sprzedażą w dniu 28 grudnia 2012 r. 4.887 udziałów w Spółce zależnej: Zakład Usługowo 
Produkcyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Chrośnicy (ZUP), które stanowiły 100% kapitału zakładowego i 100% głosów 
na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki, Spółka  na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu nie tworzy grupy 
kapitałowej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązek sporządzania skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, wynikający z art 55 ust 1 ustawy, zachodzi, jeżeli na dzień bilansowy sprawowana jest kontrola, a 
więc przesłanki określone w art 3 ust 1 pkt 37 ustawy. W związku z tym, że spółka zależna została sprzedana w 
dniu 28 grudnia 2012 r. Spółka nie posiada nad nią kontroli w dniu bilansowym. HOTBLOK S.A. nie sporządza, 
zatem skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
W dniu 28 grudnia 2012 roku Spółka zawarła z Zakładem Usługowo - Produkcyjnym Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Chrośnicy umowę o współpracy handlowej, mocą, której wydzierżawiła ZUP Sp. 
z o.o. część maszyny i urządzenia do produkcji systemu HOTBLOK, a także zagwarantowała realizację produkcji 
systemu na potrzeby klientów HOTBLOK S.A.  W 17 maja 2013 roku. Spółka HOTBLOK S.A.(kupujący) zawarła z 
ZUP Sp. z o. o.( sprzedający) umowę kupna-sprzedaży linii  do produkcji bloczków HOTBLOK W zawiązku z 
zawartą umową kupna –sprzedaży  linii strony zgodnie ustaliły, że z dniem 31 października 2013 r. rozwiązują 
umowę o współpracy handlowej z dnia 28 grudnia 2012r. 
 

6. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych 
 

6.1. Powiązania pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów 

zarządzających i nadzorczych Emitenta 
 

Zarząd Emitenta 

 

Prezes Zarządu Emitenta – Piotr Kisieliński jest jednocześnie akcjonariuszem Spółki. Prezes Zarządu Emitenta 

posiada bezpośrednio 545.667 akcji Spółki stanowiących 0,78% udziału w kapitale zakładowym oraz na WZ, a 

wraz z podmiotami powiązanymi posiada 873.117 sztuk akcji Spółki co stanowi 1,25% udziału w kapitale 

zakładowym oraz na WZ 

 

Poza tym Prezes Zarządu Emitenta udzielił spółce pożyczki w łącznej kwocie 70.000 zł, a termin spłaty przypada 

na 30 września 2014 r. W dniu 23 grudnia 2013 r. pożyczka została częściowo spłacona w kwocie 20.000 zł.  

Pożyczka nie jest zabezpieczona. 

 

Wiceprezes Zarządu Emitenta – Jacek Lorek pełni funkcję wiceprezesa Zarządu spółki Ekopolinvest Sp. z o.o. z 

siedzibą w Szczecinie przy ul. 3-go Maja 31/6, 70-136 Szczecin, która jest akcjonariuszem Emitenta 

posiadającym 400 sztuk akcji Spółki, co stanowi jednak nieistotny udział w kapitale zakładowym. 

 

Poza tym, spółka Ekopolinvest Sp. z o.o. udzieliła Emitentowi pożyczek na łączną kwotę 400.000 zł. Pożyczka 

została spłacona w dniu 8 marca 2014 r. 

 

Rada Nadzorcza 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Artur Jędrzejewski posiada bezpośrednio 1.352.000 sztuk akcji Emitenta, 

stanowiących 1,93% w kapitale zakładowym Spółki i głosach na WZ, natomiast pośrednio (wraz z podmiotami 

powiązanymi) posiada łącznie 20.008.896 sztuk akcji Emitenta stanowiących 28,58% w kapitale zakładowym 

Spółki i głosach na WZ. 

 

Poniżej jest szczegółowy wykaz powiązań kapitałowych przewodniczącego Rady Nadzorczej – Artura 

Jędrzejowskiego: 

  
Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym 

Artur Jędrzejewski  1 352 000 1,93% 

Carlson Ventures International Limited 11 681 886 16,69% 
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Rainbow Central and Eastern Limited 4 075 000 5,82% 

Pozostałe podmioty powiązane 2 900 010 4,14% 

Razem 20 008 896 28,58% 

 

Poza tym podmioty powiązane z Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Arturem Jędrzejewskim udzieliły pożyczek 

na łączną kwotę 1.517.141,49 zł. Termin spłaty pożyczki przypada na 31 grudnia 2016 r. Spłata pożyczki jest 

zabezpieczona zastawem na patencie Spółki. 

 

Między pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej Emitenta, a Emitentem nie występują jakiekolwiek powiązania 

majątkowe, osobowe ani organizacyjne. 

 

6.2. Powiązania pomiędzy osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i 

nadzorczych Emitenta, a znaczącymi akcjonariuszami Spółki 
 

Powiązania pomiędzy osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta, a 

znaczącymi akcjonariuszami Spółki zostały przedstawione w pkt. 6.1. niniejszego Dokumentu. 

 

6.3. Powiązania pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów 

zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta 

a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów 

zarządzających i nadzorczych)  

 

Autoryzowany Doradca Emitenta nie jest podmiotem zależnym ani dominującym wobec Emitenta. 

 

Ponadto nie występują żadne powiązania osobowe, majątkowe lub organizacyjne pomiędzy Emitentem i spółkami 

wchodzącymi w skład jego Grupy Kapitałowej lub osobami wchodzącymi w skład organów Spółki lub osobami 

wchodzącymi w skład organów spółek wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej lub znaczącymi 

akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład organów 

zarządzających i nadzorczych Autoryzowanego Doradcy). 

 

7. Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i 
wprowadzanymi instrumentami finansowymi 

 

Inwestowanie w akcje się z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego w tym m.in.: z Czynnikami 

Ryzyka przedstawionymi poniżej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących inwestycji w 

akcje potencjalni inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować Czynniki Ryzyka przedstawione poniżej i inne 

informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym. 

 

Czynniki Ryzyka, jako zdarzenia niepewne wpisane są w każdą prowadzoną działalność gospodarczą. Opisane 

poniżej Czynniki Ryzyka, wskazane według najlepszej aktualnej wiedzy Emitenta, mogą nie być jedynymi, które 

dotyczą Spółki i prowadzonej przez nią działalności. W przyszłości mogą powstać inne ryzyka (trudne do 

przewidzenia na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu), na przykład o charakterze losowym, które będą 

niezależne od działań Spółki. Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej 

Czynników Ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność, jego 

sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej działalności, a przez to na kształtowanie się rynkowego kursu 

akcji Spółki. W efekcie zdarzeń związanych z Czynnikami Ryzyka inwestorzy mogą nie osiągnąć założonej stopy 

zwrotu z inwestycji i stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych. Przedstawiając Czynniki 

Ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich 

ważności. 

 

7.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta oraz jego otoczeniem 

 

7.1.1. Ryzyko makroekonomiczne 

 

Ogólna sytuacja makroekonomiczna, w szczególności takie czynniki jak tempo wzrostu PKB, poziom inflacji i stóp 

procentowych, skala bezrobocia w gospodarce, dostępność programów rządowych wspierających zakup nowych 

mieszkań oraz poziom inwestycji w gospodarce, ma bezpośredni wpływ na stopień zamożności oraz siłę 

nabywczą społeczeństwa. siła nabywcza społeczeństwa przekłada się na skalę zakupów nowych mieszkań oraz 
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determinuje ceny sprzedaży i rentowność deweloperów. Sytuacja na rynkach finansowych, postrzeganie Polski 

na międzynarodowych rynkach walutowych, stopy procentowe wpływają bezpośrednio na dostępność kredytu 

hipotecznego dla klienta detalicznego oraz na koszt tego kredytu, z drugiej strony na dostępność finansowania 

dla firm deweloperskich. 

 

W przypadku pogorszenia sytuacji na rynkach finansowych czy te¿ pogorszenia sytuacji makroekonomicznej 

Polski może dojść do sytuacji, w której część z banków finansujących zaprzestanie lub znacząco ograniczy 

udzielanie finansowania dłużnego spółkom z sektora deweloperskiego lub też akcja kredytowa na rynku kredytów 

hipotecznych zostanie ograniczona lub wymogi udzielania kredytów hipotecznych zostaną zaostrzone i mniej 

osób będzie skłonnych do zaciągania kredytów hipotecznych. W efekcie wystąpienia powyższych czynników 

sytuacja finansowa Spółki może się pogorszyć. 

 

7.1.2. Ryzyko związane z niezrealizowaniem celów strategicznych 

 

Strategia Spółki jest podzielona na trzy elementy: 

1. Sprzedaż bloczków HOTBLOK: 
i. Na terenie Polski; 
ii. Na terenie Unii Europejskiej; 
iii. Poza Unią Europejską. 

 
2. Sprzedaż licencji oraz technologii produkcji bloczków HOTBLOK. 

 
3. Rozpoczęcie oferowania kompleksowych dostaw oraz prowadzenie budowy dla klientów. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące założeń strategicznych Emitenta zostały przedstawione w pkt. 8.2.5. Zarys 

Strategii Spółki. 

 

Biorąc pod uwagę trudną sytuację na rynku budowlanym, także fakt, iż produkty w technologii opracowanej przez 

Emitenta nie ją jeszcze powszechnie stosowe w projektach budowlanych – istnieje ryzyko, że Emitent nie będzie 

w stanie zrealizować przyjętych celów strategicznych. 

 

7.1.3. 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. 

 

 

7.1.4. Ryzyko zmian w przepisach prawnych 

 

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. 

 

 

7.1.5. 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 
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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. 

 

7.1.6. Ryzyko związane z procesem produkcyjnym Emitenta  

 

Spółka nie prowadzi działalności produkcyjnej samodzielnie. 

 

Początkowo Emitent posiadał moduł produkcyjny do produkcji bloczków w Zakładzie Usługowo – Produkcyjnym 

Sp. z o.o. z siedzibą w Chrośnicy (która była Spółką zależną od Emitenta). W dniu 28 grudnia 2012 r. Emitent 

zbył 100% udziałów w tej spółce inwestorowi zewnętrznemu. Niemniej jednak w okresie od 28 grudnia 2012 r. do 

31 października 2013 r. współpracował z ZUP Chrośnica w oparciu o umowę o współpracy handlowej, mocą 

której Spółka Hotblok S.A. wydzierżawiła ZUP maszyny i urządzenia do produkcji systemu HOTBLOK, a także 

zagwarantował realizację produkcji systemu na potrzeby klientów HOTBLOK S.A. Pomimo sprzedaży udziałów 

ZUP Chrośnica. 

 

Zgodnie z zawartą umowa z ZUP Sp. z o.o. współpraca odnośnie produkcji, została zapewniona tylko do dnia 31 

października 2013 r. Na podstawie zapisów umownych Emitent zobowiązał się odkupić maszyny do produkcji , co 

również nastąpiło.  

 

W dniu 11 marca 2014 r. została podpisana umowa na dostawę materiałów budowlanych z PEPEBE Włocławek 

Przedsiębiorstwo Państwowe z wieloletnim doświadczeniem w produkcji betonów. Na dzień sporządzenia 

niniejszego Dokumentu Informacyjnego maszyny z wykorzystywane wcześniej w ZUP są już zamontowane we 

Włocławku i zaczyna się rozruch. 

 

Istnieje jednak ryzyko, iż w przyszłości może dojść do kolejnej zmiany producenta realizującego produkcję na 

zlecenie Hotblok lub jakość produkcji będzie odbiegała od standardów rynkowych i nie będzie spełniała 

oczekiwań finalnych odbiorców Spółki, lub nie będą spełniały wymaganych przepisami norm jakościowych. Poza 

tym z prowadzeniem produkcji poza Spółka wiąże się ryzyko nieterminowości dostaw, a w skrajnym wypadku ich 

całkowitego ograniczenia. 

 

W celu ograniczenia niniejszego ryzyka Emitent dokonał dogłębnej weryfikacji wybranego partnera, u którego 

zainstalował własne urządzenia do produkcji bloczków. Zgodnie z warunkami umowy Bloczki HOTBLOK 

produkowane są zgodnie z normą PN/EN -771-3:2005/A1:2006 i  muszą spełniać normy i oczekiwania klientów. 

 

7.1.7. Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia produktów na rynek 

 

W roku 2013 r. Emitent prowadził intensywne działania promocyjne i marketingowe marki HOTBLOK. Emitent 

kontynuował prace realizowane w okresie wcześniejszym, w ramach których poszukiwał potencjalnych klientów 

na elementy murowe HOTBLOK zwłaszcza wśród deweloperów. W wyniku przeprowadzonej przez Zarząd 

analizy rynku oraz odbytych rozmów została utworzona lista potencjalnych partnerów spełniających warunki do 

zawarcia umowy o współpracy, mającej na celu realizację produkcji na potrzeby klientów HOTBLOK S.A w 

kolejnym sezonie produkcyjnym. Po przeprowadzeniu dalszych negocjacji, z wybranym partnerem zostanie 

zawarta umowa. 

 

Niemniej jednak istnieje ryzyko, że Emitent nie pozyska kontrahentów w planowanym terminie i Spółka nie będzie 

w stanie realizować sprzedaży na zakładanym poziomie. Istotnym czynnikiem generującym powyższe ryzyko jest 

możliwość opóźnień w realizacji inwestycji deweloperskich. 

 

7.1.8. Ryzyko związane z uzależnieniem od kluczowych dostawców i podwykonawców 

 

Spółka nie bierze bezpośredniego udziału w procesie produkcyjnym bloczków HOTBLOK. W dniu 7 marca 

2014 r. została podpisana umowa na dostawę materiałów budowlanych z PEPEBE Włocławek Przedsiębiorstwo 

Państwowe z wieloletnim doświadczeniem w produkcji betonów, który jest jedynym wykonawcą produkcji 

Emitenta.  

 

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.  
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W celu ograniczenia ryzyka spółka prowadzi działania zmierzające do dywersyfikacji produkcji i uruchomienia jej 

w różnych rejonach Polski w oparciu o park maszynowy kooperantów. 

 

7.1.9. 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 służące do 

budowy ścian budynków (m.in. Wienerberger, Xella, Weber Leca, Leier) oraz liczni polscy producenci o zasięgu 

ogólnopolskim (FCB W. Jopek, Grupa Silikaty) lub lokalnym. 

 

Kolejne inwestycje podmiotów już obecnych na rynku polskim nie sprzyjają wchodzeniu na polski rynek silnych 

producentów zagranicznych, dotychczas nieobecnych w Polsce, chociaż nie można wykluczyć ich pojawienia się 

na polskim rynku, chociażby w związku z postępującymi pracami nad infrastrukturą publiczną i transportową. 

Poza tym, zdaniem spółki, można odczuć nieznaczne polepszenie koniunktury na rynku budowlanym – przez co 

rynkiem polskim zainteresują się duzi, zagraniczni producenci materiałów budowlanych. 

 

7.1.10. 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. 

 

7.1.11. Ryzyko związane z prowadzeniem transakcji gospodarczych z podmiotami powiązanymi. 

 

Emitent w toku prowadzonej działalności gospodarczej współpracuje między innymi z 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. Na 

dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Emitent nie prowadzi działalności produkcyjnej w podmiotach 

powiązanych, lecz zlecą ją spółce zewnętrznej (PEPEBE Włocławek Przedsiębiorstwo Państwowe). 

 

7.1.12. 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. 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. 

 

7.1.13. Ryzyko związane z presją cenową ze strony odbiorców 

 

Na rynku odnotowuje się ogólny wzrost kosztów realizacji projektów budowlanych. Wzrost ten wynika głównie ze 

wzrostu kosztów surowców budowlanych, kosztów robocizny, kosztów prac podwykonawczych, wzrostu 

podatków i innych opłat natury administracyjnej. W efekcie tych tendencji deweloperzy oraz wykonawcy projektów 

budowlanych wywierają presję cenową na dostawców materiałów budowlanych, co wraz ze wzrostem poziomu 

walki konkurencyjnej na rynku może spowodować osiągnięcie gorszych od planowanych wyników finansowych u 

producentów tych materiałów.  

 

7.1.14. Ryzyko związane z wynikami finansowymi Emitenta 

 

Lata 2010-2013 były okresem silnego spadku koniunktury na rynku inwestycji budowlanych. Znalazło to swoje 

odbicie w raportach dotyczących wyników finansowych spółek sektora materiałów budowlanych. Rok 2010 

Spółka zamknęła ze stratą netto na poziomie – 1,55 mln zł, a następnie rok 2011 ze stratą - 1,46 mln zł, rok 2012 
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– ze stratą na poziomie – 8,77 mln zł, a rok 2013 ze stratą wynoszącą – 1,19 mln zł. Straty spółki wynikają 

głównie z niską dynamiką sprzedaży produktów Emitenta i powolnym procesem popularyzacji oferty Spółki na 

rynku budowlanym, co w połączeniu z słabą koniunkturą na rynku budowlanym ogółem w ostatnich latach w 

efekcie nie pozwoliło Spółce na pełną realizację przyjętej strategii rozwoju. Zjawisko to w sposób dotkliwy 

dotyczyło spółki ZUP Sp. z o.o. Chrośnica (do dnia 28 grudnia 2012 r. – zależna w 100% od Emitenta) – stąd na 

koniec 2012 r. Spółka odnotowała szczególnie znaczącą stratę netto. 

 

W efekcie ponoszonych strat Spółka posiada skumulowaną stratę netto z lat ubiegłych, która na koniec 2013 r. 

wyniosła – 8,77 mln zł. 

 

Istnieje ryzyko, że w kolejnych latach Spółka w dalszym ciągu nie będzie w stanie w pełni realizować strategię 

rozwoju i nie zrealizuje wyników na poziomie zgodnym z oczekiwaniami.  

 

Niemniej jednak Zarząd podejmuje starania, aby produkty ofertowane przez Spółkę zostały spopularyzowane na 

rynku budowlanym, co zdaniem Emitenta będzie czynnikiem decydującym o uzyskaniu dodatnich wyników 

finansowych. Ponadto Zarząd spółki prowadzi intensywne działania zmierzające do znaczącej redukcji kosztów 

prowadzonej działalności, nie tracąc zdolności do działań operacyjnych. Koszty stale zostały zredukowane do 

poziomu umożliwiającego uzyskanie pozytywnych wyników finansowych przy znacznie niższym poziomie 

przychodów, niż wynikający z mocy produkcyjnych.  

 

Zarząd HOTBLOK S.A. oczekuje znaczącego wzrostu sprzedaży w kolejnych latach, co oparte jest na 

następujących przesłankach. 

1. Wdrożenie systemu dopłat do kredytów hipotecznych dla budownictwa wysoko energooszczędnego 

przez NFOŚiGW. 

2. Wzrost zainteresowania produktem ze strony klientów zagranicznych  

3. Zainteresowanie ze strony producentów materiałów budowlanych wprowadzeniem systemu HOTBLOK 

do firmowych sieci sprzedaży. 

4. Zainteresowanie architektów pracujących na zlecenie inwestorów indywidualnych. Do roku 2020 

regulacje prawne na terenie UE spowodują, że budownictwo będzie mogło stosować tylko materiały o 

parametrach osiąganych przez system HOTBLOK.  

5. Obserwowalny wzrost popytu na mieszkania – co jest wynikiem m.in. wdrożenia kolejnego programu  

rządowego wsparcia  „mieszkanie dla młodych”. 

 

Na tle potentatów branży oferta HOTBLOK S.A. jest jak na razie najatrakcyjniejsza pod względem cenowym i 

technicznym.  

 

Ze względu na zainteresowanie klientów indywidualnych i instytucjonalnych kompleksową usługą budowy domów 

energooszczędnych, Zarząd prowadzi rozmowy z firmą wykonawczą, które powinny doprowadzić do zawarcia 

umowy o wspólnej obsłudze klientów. Powinno to wygenerować dodatkowe przychody w postaci marży naliczanej 

od całego kontraktu budowlanego. Doświadczenie, referencje i certyfikaty naszego partnera będą w opinii 

Zarządu gwarantować klientom HOTBLOK S.A. najwyższą jakość usługi. Jednocześnie partner ten zobowiązał 

się do realizacji swoich kontraktów w systemie HOTBLOK. Takie rozwiązanie pozwala spółce rozszerzyć zakres 

oferty i generować dodatkową marżę. 

 

7.1.15. Ryzyko związane z zagrożeniem możliwości kontynuacji działalności Spółki  

 

Zdaniem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 istnieje 

ryzyko możliwości kontynuowania działalności Spółki. Należy mieć na uwadze, iż dalsze istnienie Spółki jest 

uzależnione od możliwości realizacji zamierzeń strategicznych na 2014 r., których istotnym czynnikiem sukcesu 

jest osiągnięcie zaplanowanej wielkości sprzedaży bloczków HOTBLOK na terenie Polski i poza nią, a także 

sprzedaż licencji oraz technologii produkcji bloczków HOTBLOK oraz rozpoczęcia oferowania kompleksowych 

dostaw i prowadzenia budowy dla klienta. Zrealizowanie założeń rozwoju działalności operacyjnej w 2014 r. i 

uzyskanie dodatnich wyników finansowych w 2014 r. ma szczególne znaczenie również ze względu na fakt, że na 

koniec 2013 r. w bilansie odnotowano stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 

jedną trzecią kapitału zakładowego.  

 

Stosując się do wytycznych biegłego rewidenta, Zarząd Emitent wprowadził do porządku obrad najbliższego  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na 25 czerwca 2014 r. uchwałę w sprawie dalszego 

istnienia Spółki.  

 

Zarząd Emitenta podjął aktywne działania mające na celu ograniczenie wyżej opisanego ryzyka.  
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W celu optymalizacji kosztowej działalności operacyjnej Spółki Zarząd Emitenta podjął działania mające na celu 

wewnętrznej reorganizacji Spółki. W 2014 roku Emitent sfinalizował działania w kierunku przeniesienia produkcji 

do spółki zewnętrznej.  

W wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji dokonano optymalizacji kosztowej działalności operacyjnej Spółki, 

utrzymano zdolności produkcyjne oraz dostosowano zatrudnienie do aktualnego zakresu funkcjonowania 

Emitenta, w wyniku czego nastąpiła poprawa sytuacji finansowej. 

W I kwartale 2014 roku odnotowano wzrost sprzedaży produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z 

analogicznym okresem ubiegłego roku,  

Wyraźne ożywienie sektora budowlanego przekłada się na wzrost zainteresowania bloczkami Hotblok S.A. ze 

strony inwestorów.  

 

Ponadto w II poł 2013 roku dotychczasowi inwestorzy podjęli decyzję o dokapitalizowaniu Spółki poprzez 

udzielenie pożyczek. Następnie w IV kwartale 2013 r. Spółka wyemitowała zbywalne warranty subskrypcyjne serii 

A i B uprawniające do objęcia akcji serii L. W ocenie Spółki, podjęcie decyzji o powyższych emisjach 

instrumentach finansowych, pozwoli na zapewnienie Spółce instrumentów prawnych pozwalających na 

pozyskanie inwestorów zainteresowanych objęciem akcji Spółki w celu sfinansowania dalszej jej działalności. 

 

W I kwartale 2014 r. dotychczasowi inwestorzy objęli i opłacili za gotówkę poprzez potrącenie swojej 

wierzytelności  w formie umowy ze Spółką o potrąceniu wzajemnych wierzytelności - 9.435.897 Akcji zwykłych na 

okaziciela serii L po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 0,13 zł każda akcja. 

 

Zdaniem Zarządu Emitenta prowadzone działania powinny zakończyć się polepszeniem sytuacji ekonomiczno-

finansowej Spółki oraz poprawą jej wyników finansowych.  

 

7.2. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz papierami wartościowymi 

Emitenta 

 

7.2.1. 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 Spółki będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po 

satysfakcjonującej cenie.  

 

7.2.2. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami Emitenta 

 

Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na 

okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 5 Regulaminu ASO: 

 na wniosek Emitenta, 

 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu. 

 

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

 

Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu ASO, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w 

alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki ciążące na emitentach, w 

szczególności są to następujące obowiązki: 

 obowiązek przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w systemie (§ 14 Regulaminu ASO), 

 obowiązek niezwłocznego informowania Organizatora ASO o planach związanych z emitowaniem 

instrumentów finansowych (§ 15 Regulaminu ASO), 

 obowiązek niezwłocznego sporządzenia i przekazania na żądanie Organizatora ASO kopii dokumentów 

oraz do udzielenia pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym jego instrumentów finansowych, jak 

również dotyczącym działalności Emitenta, jego organów lub ich członków (§ 15a Regulaminu ASO), 

 zlecenie dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej Emitenta oraz jej perspektyw na 

przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do 

możliwości podjęcia lub kontynuowania przez Emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej 

prowadzenia w przyszłości lub zlecenie publikacji dokumentu, o którym mowa powyżej (§ 15b 

Regulaminu ASO), 
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 obowiązki informacyjne (§ 17 Regulaminu ASO), 

 obowiązek udostępniania informacji poufnej na zasadach określonych w art. 156 ust. 6 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi (§ 17a Regulaminu ASO), 

 obowiązek dalszego współdziałania z Autoryzowanym Doradcą (§ 17b Regulaminu ASO), 

 

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

a) upomnieć Emitenta, 

b) nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000,00 zł. 

 

Na podstawie § 17c ust. 3, gdy Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie 

przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub 

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

nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2, Organizator ASO może: 

a) nałożyć karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną wcześniej nie może 

przekraczać 50.000,00 zł, 

b) zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w alternatywnym systemie, 

c) wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie (patrz. Ryzyko 

związane z wykluczeniem Obligacji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu). 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 2-3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: 

a) w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest 

zagrożony interes inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, na żądanie Komisji 

Nadzoru Finansowego, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym 

alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami 

finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni, 

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, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, na żądanie Komisji Nadzoru 

Finansowego, zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

 

Komisja Nadzoru Finansowego podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z takim 
żądaniem do Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.   
 
Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań Akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą 
skutkować dla Akcjonariuszy utrudnieniami w sprzedaży Akcji. 
 

7.2.3. Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect 

 

Zgodnie z § 12 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 

 na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia 

przez Emitenta dodatkowych warunków, 

 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

 wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 

upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 

 wskutek otwarcia likwidacji Emitenta, 

 wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, 

przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej 

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

 

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w Alternatywnym Systemie: 

 w przypadkach określonych przepisami prawa, 

 jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

 w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 

 po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta, 

obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej 

upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 

 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu 

może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. 
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Zgodnie z § 17c ust. 3 pkt 3 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może wykluczyć z obrotu instrumenty 

finansowe Emitenta, jeżeli emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie 

przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub 

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

nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2 Regulaminu ASO (patrz. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu 

akcjami). 

 

Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót danymi 

instrumentami finansowymi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu 

obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje 

naruszenie interesów inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, na żądanie Komisji Nadzoru 

Finansowego, wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego instrumenty finansowe. Komisja 

Nadzoru Finansowego podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z takim żądaniem 

do Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 

Wymienione powyżej przypadki wykluczenia Akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą skutkować 

dla Akcjonariuszy utrudnieniami w sprzedaży Akcji. 

 

7.2.4. Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za 

niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

 

Emitent będąc notowanym na rynku NewConnect jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi. W związku z tym Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na Emitenta kary 

administracyjne za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności 

obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

Wspomniane sankcje wynikają z art. 96 i 97 Ustawy o ofercie publicznej oraz z art. 176 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi. W przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta może 

stać się utrudniony bądź niemożliwy. Ponadto nałożenie kary finansowej na Emitenta przez KNF może mieć 

istotny wpływ na pogorszenie wyniku finansowego za dany rok obrotowy. 

 

 

 

Inwestorzy przed nabyciem akcji Emitenta na rynku kapitałowym, powinni wziąć pod uwagę, iż ryzyko w tego typu 

papiery wartościowe jest większe od inwestycji w papiery skarbowe czy też jednostki uczestnictwa w funduszach 

inwestycyjnych. Trudno także przewidzieć, jak będzie kształtował się kurs akcji Emitenta w krótkim i długim 

okresie. Kurs i płynność akcji spółek notowanych na rynku NewConnect zależy od liczby oraz wielkości zleceń 

kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Na zachowania inwestorów mają wpływ rozmaite czynniki, także 

niezwiązane bezpośrednio z sytuacją finansową Spółki, takie jak ogólna sytuacja makroekonomiczna Polski, czy 

też sytuacja na rynkach światowych. Ponieważ Emitent nie jest w stanie przewidzieć poziomu podaży i popytu 

swoich akcji po ich wprowadzeniu do obrotu, nie ma więc pewności, że osoba nabywająca akcje Emitenta będzie 

mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. 

 

8. Zwięzłe informacje o Emitencie 
 

8.1. Krótki opis historii Emitenta 

 

Poniżej zaprezentowano najważniejsze wydarzenia z historii Spółki: 

 

Początki działalności poprzednika prawnego Emitenta: 

 28 grudnia 2000 r. – powołanie poprzednika prawnego Emitenta – spółki MT Faktor S.A. Założycielami 

tej spółki byli: Krzysztof Macha, Mirosław Karkoszka oraz Zbigniew Torbus. Należy mieć na uwadze, że 

spółka została zarejestrowana w KRS w Katowicach 24 stycznia 2003 r. Pierwotnie spółka zajmowała 

się świadczeniem usług finansowych nie wymagających zezwolenia (tj. działalnością pożyczkową, a 

także wykupem i dochodzeniem wierzytelności) 

 Okres 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. 

 

Rozpoczęcia działalności właściwej 
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Reorientacja core-businessu Spółki nastąpiła w wyniku nabycia  wyłącznej licencji na produkcję i dystrybucję 

elementów systemu Hotblok. 

 

 Począwszy od roku 2004 Spółka podjęła działania mające na celu uruchomienie produkcji i 

wypromowanie nowego materiału budowlanego Hotblok. Dokonano wniesienia wkładu niepieniężnego w 

postaci wyłącznej licencji na użytkowanie europejskiego wzoru przemysłowego w zamian za 2.498.000 

sztuk akcji dających prawo do ponad 64% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA. 

(Uchwała nr 3 NWZ z dnia 18 marca 2008 r.)  

 W dniu 6 marca 2008 r. na mocy Uchwały nr 1 NWZ Spółka zmieniła swoją nazwę na Hotblok S.A. 

 W II kwartale 2008 r. nastąpiło uruchomienie produkcji bloczków Hotblok. Produkty wykonywane były na 

zlecenie przez firmę zewnętrzną. W lutym 2009 roku Spółka rozpoczęła samodzielną produkcję 

bloczków Hotblok na wydzierżawionej prototypowej 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 przeprowadzono ofertę prywatną Akcji serii I. Inwestorzy objęli 92.500 Akcji serii I 

w cenie emisyjnej 4,00 zł (pozyskane środki przeznaczone zostały na finansowanie bieżącej 

działalności). 

 W kwietniu 2010 roku przeprowadzono ofertę prywatną Akcji serii J. Inwestorzy objęli 927.500 akcji w 

cenie emisyjnej 1,30 zł (pozyskane środki przeznaczone zostały na finansowanie bieżącej działalności). 

 W dniu 30 listopada 2010 r. Emitent nabył 100% udziałów w Spółce: Zakład Usługowo – Produkcyjny 

Sp. z o.o. z siedzibą w Chrośnicy. Łączna cena za którą Emitent nabył udziały wyniosła 6,018 tys. zł.  

 W grudniu 2010 roku przeprowadzono ofertę prywatną 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 Sp. z o.o. 

 W dniu 21 lutego 2012 r. odbyło się NWZ, które uchwaliło m.in. dokonanie podziału (splitu) akcji w 

stosunku 1 : 5 oraz przeniesienie siedziby Spółki z Sosnowca do Warszawy. Stosowne zmiany w KRS 

zostały zarejestrowane w II kwartale 2012 r. 

 W dniu 28 grudnia 2012 r. Emitent dokonał sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej - Zakład 

Usługowo – Produkcyjny Sp. z o.o. Podstawą podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o zbyciu udziałów w 

spółce zależnej była przede wszystkim aktualna sytuacja finansowa i ekonomiczna ZUP oraz HOTBLOK 

S.A. 

Sprzedaż udziałów została poprzedzona przeprowadzoną restrukturyzacją majątkową i osobową oraz 

negocjacjami z bankami i instytucjami finansowymi w celu pozyskania finansowania. Działania te 

poprawiły sytuację Spółki, ale w związku z bardzo trudną sytuacją branży budowlanej, nie pozwoliły na 

uzdrowienie jej sytuacji finansowej. Nabywcą udziałów była Spółdzielnia Usług Rolniczych w Zbąszyniu, 

która była współwłaścicielem ZUP w latach ubiegłych. Zarząd Spółdzielni zna dobrze specyfikę 

działalności Spółki oraz jej sytuację finansową. W ocenie Zarządu zawarcie przedmiotowej umowy 

sprzedaży udziałów było w aktualnej sytuacji gospodarczej właściwym rozwiązaniem, gwarantującym 

poprawę płynności finansowej Spółki oraz kontynuację procesu naprawczego ZUP Chrośnica. 

 W dniu 29 listopada 2012 r. odbyła się pierwsza część NWZ Akcjonariuszy HOTBLOK S.A., na którym 

została podjęta uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 14.000.000,00 zł do kwoty 

9.100.000,00 zł, to jest o kwotę 4.900.000,00 zł, w drodze obniżenia wartości nominalnej każdej z 

wyemitowanych przez Spółkę akcji z kwoty 0,20 zł do kwoty 0,13 zł. Celem obniżenia kapitału 

zakładowego jest „Kapitał rezerwowy na pokrycie strat”, który to kapitał przeznaczono na pokrycie 

(wyrównanie) straty za rok obrotowy 2011 oraz strat z lat ubiegłych. Obniżenie kapitału zakładowego 

zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Warszawie z dniu 21 grudnia 2012 roku. 
Druga część NWZ odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku. W porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

przewidziany był punkt dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na 

okaziciela serii L i zmiany statutu spółki. Ze względu na brak dowodu uiszczenia podatku od czynności 

cywilnoprawnych przez Spółkę, należnego w związku z planowanym podwyższeniem kapitału 

zakładowego, notariusz korzystając z uprawnienia określonego przepisem art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 

września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, odmówił zaprotokołowania 

przedmiotowej uchwały. Obrady NWZ zostały zamknięte. 

 W dniu 28 grudnia 2012 r. Emitent zawarł z Zakładem Usługowo - Produkcyjnym Sp. z o.o. umowę o 

współpracy handlowej, mocą, której wydzierżawiła ZUP maszyny i urządzenia do produkcji systemu 

HOTBLOK, a także zagwarantował realizację produkcji systemu na potrzeby klientów HOTBLOK S.A 

Umowa o współpracy zgodnie z porozumieniem stron została rozwiązana z dniem 31 października 2013 

r. .Pomimo sprzedaży udziałów ZUP Chrośnica, Spółka nadal kontynuowała działalność polegającą na 

sprzedaży elementów systemu HOTBLOK mając jednocześnie zagwarantowaną dotychczasową marżę 

ze sprzedaży tych produktów.  



Uproszczony Dokument Informacyjny spółki HOTBLOK S.A. 

43 

 W 2013 roku Emitent prowadził intensywne działania promocyjne i marketingowe marki HOTBLOK. 

Emitent kontynuował prace realizowane w okresie wcześniejszym, w ramach których poszukiwał 

potencjalnych klientów na elementy murowe HOTBLOK zwłaszcza wśród deweloperów. Dostawy 

materiałów budowlanych marki HOTBLOK zostały zrealizowane zgodnie z zamówieniami. W wyniku 

przeprowadzonej przez Zarząd analizy rynku oraz odbytych rozmów została utworzona lista 

potencjalnych partnerów spełniających warunki do zawarcia umowy o współpracy, mającej na celu 

realizację produkcji na potrzeby klientów HOTBLOK S.A w kolejnym sezonie produkcyjnym.  

 W dniu 31 października 2013 roku odbyła się pierwsza część NWZ, kontynuacja obrady w myśl uchwały 

podjętej w pierwszej części NWZ nastąpiła w dniu 29 listopada 2013 r.  Zgodnie z opublikowanymi 

projektami uchwał przedmiotem NWZ Spółki była przede wszystkim emisja Warrantów Subskrypcyjnych 

serii A i B uprawniających do objęcia akcji Spółki serii L oraz pozbawienia dotychczasowych 

akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B oraz głosowanie nad 

warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L 

z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, celem wykonania 

praw do objęcia tych akcji wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B oraz odpowiedniej 

zmiany Statutu Spółki. W obliczu obecnej sytuacji finansowej Spółki oraz z uwagi na bieżący oraz 

dotychczasowy kurs akcji spółki na rynku New Connect, Zarząd zarekomendował ustalenie ceny 

emisyjnej akcji serii L na poziomie równym cenie nominalnej akcji, to jest 0,13 zł  za akcję. Z 

przedstawionych powyżej względów pozbawienie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i B 

oraz praw poboru akcji serii L dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ustalenia ceny emisyjnej 

pojedynczej akcji serii L na poziomie wartości nominalnej tej akcji jest uzasadnione interesem Spółki. 

Zarząd Emitenta działając na podstawie niniejszego upoważnienia złożył oferty objęcia 30 000 000 

(słownie: trzydzieści milionów) warrantów subskrypcyjnych serii A i 30 000 000 (słownie: trzydzieści 

milionów) warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie emisji 

Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B uprawniających do objęcia akcji Spółki serii L oraz pozbawienia 

dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B. W dniu 

17 grudnia 2013 roku oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych zostały przyjęte. W wyniku przyjęcia 

tych ofert objętych zostało łącznie 30 000 000 (słownie: trzydzieści milionów) warrantów 

subskrypcyjnych serii A oraz 30 000 000 (słownie: trzydzieści milionów) warrantów subskrypcyjnych serii 

B. Objęcie warrantów nastąpiło nieodpłatnie w trybie emisji prywatnej. Każdy warrant subskrypcyjny serii 

A i B uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii L. Podmioty uprawnione posiadające 

Warranty Subskrypcyjne serii A lub B będą mogły obejmować akcje serii L począwszy od dnia objęcia 

warrantów serii A lub B do dnia 28 listopada 2016 r. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A i B traci 

ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii L albo upływu terminu do objęcia akcji serii L. 

 

8.2. Działalność prowadzona przez Emitenta 

 

8.2.1. Profil działalności Spółki 

 

Głównym przedmiotem działalności Spółki w roku 2012 według PKD była produkcja ceram icznych materiałów 

budowlanych oraz produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu. W I kwartale 2012 r. Hotblok S.A. zakończył 

produkcję powyższych wyrobów we własnym zakresie. W następnym etapie Emitent posiadał moduł produkcyjny 

do produkcji bloczków w Zakładzie Usługowo – Produkcyjnym Sp. z o.o. z siedzibą w Chrośnicy (która była 

Spółką zależną od Emitenta). W dniu 28 grudnia 2012 r. Emitent zbył 100% udziałów w tej spółce inwestorowi 

zewnętrznemu. Niemniej jednak w okresie od 28 grudnia 2013 r. do 31 października 2013 r. współpracował z 

ZUP Chrośnica w oparciu o umowę o współpracy handlowej, mocą której Spółka Hotblok S.A. wydzierżawiła ZUP 

część maszyny i urządzenia do produkcji systemu HOTBLOK, a także zagwarantował realizację produkcji 

systemu na potrzeby klientów HOTBLOK S.A. pomimo sprzedaży udziałów ZUP Chrośnica. 

 

Zgodnie z zawartą umowa z ZUP Sp. z o.o. współpraca odnośnie produkcji, została zapewniona do dnia 31 

października 2013 r. Na podstawie zapisów umownych Emitent zobowiązał się odkupić maszyny do produkcji , co 

również nastąpiło.  

 

W dniu 11 marca 2014 r. została podpisana umowa na dostawę materiałów budowlanych z PEPEBE Włocławek 

Przedsiębiorstwo Państwowe z wieloletnim doświadczeniem w produkcji betonów. Na dzień sporządzenia 

niniejszego Dokumentu Informacyjnego maszyny z wykorzystywane wcześniej w ZUP są już zamontowane we 

Włocławku i zaczyna się rozruch. 

 

Obecna działalność Emitenta ma na celu doprowadzenie do rozszerzenia produkcji i sprzedaży – w ilościach 

przemysłowych - systemu materiałów budowlanych w technologii Hotblok. 
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8.2.2. System HOTBLOK 

 

System HOTBLOK obejmuje wieloelementowy, nowatorski zestaw materiałów (bloczków) do wykonywania 

jednowarstwowych (nie ocieplanych z zewnątrz) ścian konstrukcyjnych zewnętrznych o współczynniku 

przenikalności cieplnej U = 0,15 W/m²*K (czyli znacznie poniżej wytycznych 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 niewymagającego 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 paro przepuszczalności. Jednocześnie taka konstrukcja 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 1m
2
 powierzchni ściany zużywa się 

tylko 6,9 sztuk bloczka (najmniej z typowych konkurencyjnych technologii), a zastosowanie profilowanych, bez 

spoinowych połączeń pionowych jeszcze bardziej ułatwia i przyspiesza proces budowlany, uniemożliwiając 

jednocześnie nieprawidłowe łączenie elementów, co ma wpływ na jakość i efektywność budowy. 

 

W skład systemu wchodzi 8 bloczków ściennych (proste, narożne, kątowe i węgarkowe) 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. 

 

 

 
HOTBLOK 
 
Blok z keramzytobetonu z wkładką 
izolacyjną ze styropianu. Duży 
wymiar system „pióro-wpust” 
znacznie ułatwiają i przyspieszają 
budowę 
murów, jednocześnie eliminując 
spoiny pionowe. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
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. 

 

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

 

 
ELKA KOLANKOWA 
 
Montowana od strony wewnętrznej 
ściany, biegnąca wokół całego budynku 
„elka” kolankowa, po uzbrojeniu i 
wypełnieniu betonem, spina i usztywnia 
całą konstrukcję. 
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HOTBLOK NZ 45 
NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 
 
Blok murowy o 45° ukośnym ścięciu, 
do kształtowania naroży na zewnątrz 
budynku. 

 

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

 

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

Źródło: Emitent 

 

Duża izolacyjność termiczna bloczków uzyskana jest dzięki połączeniu lekkiego betonu keramzytowego z 

rdzeniem termoizolacyjnym ze styropianu. Styropianowy rdzeń równoważy, stosowane w ścianach 

dwuwarstwowych, zewnętrznego docieplenia ze styropianu grubości 25 cm, a w przeciwieństwie do izolacji 

zewnętrznej gwarantuje bardzo dobrą paro przepuszczalność ściany oraz trwałość materiału termoizolacyjnego. 

Zamki łączące kolejne bloczki ukształtowane w warstwach keramzytowych, zastępują spoinę pionową, a zamki w 

strefie izolatora są szczelne, gwarantując ciągłość izolacji termicznej.  

 

Bloczki HOTBLOK zapewniają jednorodność termiczną ściany. We wszystkich newralgicznych miejscach ściany, 

to znaczy w narożnikach, oparciu ściany na fundamencie oraz połączeniu ściany ze stropem, ściana zachowuje 

jednorodność termiczną. Bardzo istotną cechę w domach energooszczędnych, a w szczególności pasywnych. 

Montaż okien i drzwi jest bardzo prosty, zapewniający eliminację liniowych mostków termicznych występujących 

w murze wokół ościeżnicy w innych systemach. 

 

Bloczki HOTBLOK zapewniają bezpieczeństwo pożarowe, mimo dużej ilości styropianu zawartego w elementach 

charakteryzują się one dużą ognioodpornością. Bloczki HOTBLOK charakteryzują się trwałością i 

mrozoodpornością. W trakcie magazynowania i transportu nie wymagają zabezpieczenia przed deszczem, 

śniegiem i mrozem. 

 

Technologia HOTBLOK posiada Certyfikat Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt od 2011 roku.. PHI w 

Darmstadt jest niezależnym instytutem badawczym kierowanym przez z dra Wolfanga Feista, instytut zajmuje 

wiodącą pozycję w świecie w dziedzinie badań i rozwoju koncepcji budowlanych w budownictwie 

energooszczędnym i pasywnym. 

 

Najstarsze domy wybudowane w technologii HOTBLOK mają obecnie sześć lat, właściciele tych domów są 

zadowoleni z warunków termicznych domu w zimie, jak również w czasie upałów. Dla użytkowników tych domów 

wielką zaletą ścian HOTBLOK jest eliminacja mostków termicznych w narożach ścian. Ponadto uzyskuje się 

twardą powierzchnię od wewnętrznej i zewnętrznej strony, którą można wykończyć w dowolny sposób. 

 

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. 
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8.2.3. Główni dostawcy i odbiorcy 

 

Odbiorcy:  

W 2013 r. klientami Spółki były firmy deweloperskie, wykonawcze oraz klienci indywidualni. Spółka prowadziła 

również sprzedaż eksportową do Czech i Włoch. 

 

Dostawcy: 

 

Głównymi dostawcami są: 

 AGES Sp. z o.o. – dostawca keramzytu 

 Spółdzielnia Inwalidów ”Wielkopolanka” – dostawca wkładek styropianowych 

 Zakład Usługowo-Produkcyjny Sp. z o.o. – producent bloczków HOTBLOK 

  J.P. CoverSp. z o.o.- dostawca zaprawy ciepłochronnej 

 

 

8.2.4. Zarys podstawowych tendencji na rynku Emitenta 

 

Koniec 2013 roku był okresem, w którym zaobserwowano wyraźne ożywienie sektora budowlanego. Aktualnie 

rośnie sprzedaż mieszkań przez developerów. Sprzedawane mieszkania pochodzą z zapasów wygenerowanych 

w toku realizacji inwestycji z lat ubiegłych. Poza tym Spółka obserwuje ożywienie na rynku transakcji sprzedaży 

nieruchomości przygotowanych pod zabudowę jedno i wielorodzinną. Nie ma jeszcze efektu wzrostu rynku 

budownictwa indywidualnego w szczególności objętego dotacjami NFOŚ i GW dla budownictwa 

energooszczędnego i pasywnego.  

 

Wyniki sprzedaży Spółki za 2013 r. są pochodną opóźnienia w przeniesieniu efektu wzrostu rynku inwestycyjnego 

na popyt na materiały budowlane. Podwyższenie wymagań w zakresie izolacji termicznej ścian do aktualnie 

obowiązującego U=0,25 W/m²·K przekłada się na wzrost zainteresowania bloczkami Hotblok ze strony 

inwestorów. Prowadzone rozmowy powinny zaowocować znaczącym wzrostem sprzedaży w drugim półroczu 

2014 roku. Ponadto spółka prowadzi prace nad rozszerzeniem oferty o bloczek Hotblok 35. Produkt ten pozostaje 

w kręgach zainteresowania inwestorów związanych z budownictwem wielorodzinnym. Parametry tego produktu 

powinny umożliwić sprzedaż na tym rynku. Dodatkowym elementem mającym wpływ na wyniki IV kwartału jest 

opóźnienie w realizacji inwestycji zagranicznych naszych klientów z Węgier, dostawy na tym rynek miały 

rozpocząć się w IV kwartale 2013. Opóźnienia są niezależne od Emitenta. 

 

8.2.5. Zarys strategii Spółki 

 

Strategia Spółki jest podzielona na trzy elementy: 

4. Sprzedaż bloczków HOTBLOK: 
i. Na terenie Polski; 
ii. Na terenie Unii Europejskiej; 
iii. Poza Unią Europejską. 

 
5. Sprzedaż licencji oraz technologii produkcji bloczków HOTBLOK. 

 
6. Rozpoczęcie oferowania kompleksowych dostaw oraz prowadzenie budowy dla klientów. 

 
Ad.1. Sprzedaż bloczków  

 
Sprzedaż bloczków jest kluczowym elementem strategii rozwoju Spółki. W ramach tego celu, Spółka prowadzi 
intensywne działania nad spopularyzowaniem swojej oferty towarów. Docelowym klientem Emitenta są firmy 
deweloperskie oraz wykonawcze. Do tej grupy klientów docieramy bezpośrednio albo poprzez architektów czy 
projektantów. Spółka przewiduje zbudowanie sieci dystrybucji w oparciu o współpracę z firmami dystrybucyjnymi 
w poszczególnych województwach. Sprzedaż prowadzona jest również poza granicami Polski. Odbiorcami na 
terenie Unii Europejskiej są dystrybutorzy branżowi (Włochy, Czechy, Słowacja), a także architekci (Węgry, 
Irlandia). Strategia, której realizację rozpoczęto w końcu 2011 roku przyniosła dobre efekty, które będą przynosiły 
wymierne korzyści 2014 roku i później.  
 
Emitent odnotowuje stały wzrost zainteresowania ofertą Spółki (liczba zapytań ofertowych otrzymanych od 
potencjalnych klientów wzrosła parokrotnie). 
 
Ad 2.Sprzedaż licencji 
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Emitent prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami o sprzedaży licencji lub innych rozwiązaniach 
biznesowych pozwalających na uruchomienie produkcji w innych lokalizacjach niż jest to obecnie. Rozmowy są 
prowadzone zarówno na rynku krajowym jak również europejskim. Kompleksowe dostawy i prowadzenie budowy: 
w związku z dużym zainteresowaniem ze strony głównie klientów indywidualnych związanym z 
zapotrzebowaniem na pełne dostawy (fundament, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, okna i dachy), spółka 
zamierza realizować kompleksowe dostawy oraz brać udział w przetargach na wykonawstwo. 
 
Ad. 3. Rozpoczęcie oferowania kompleksowych dostaw oraz prowadzenie budowy dla klientów. 

 
Zarząd HOTBLOK S.A. prowadzi negocjacje z firmami wykonawczymi specjalizującymi się w budownictwie 
energooszczędnym i pasywnym lub zainteresowanymi rozszerzeniem swojej oferty o budownictwo 
energooszczędne i pasywne,  mające w swym zamierzeniu zainicjowanie  współpracy polegającej  na oferowaniu 
domów energooszczędnych lub pasywnych wybudowanych w technologii HOTBLOK. 
 

8.3. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta 
 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, w oparciu o zawiadomienia przekazane przez inwestorów, na dzień 

sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% 

głosów na Walnym Zgromadzenia Emitenta są osoby i podmioty przedstawione w poniższej tabeli. 

 

  Przed  Liczb akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Liczba głosów Udział w WZ 

1. Carlson Ventures International Limited 11 680 886 16,69% 11 680 886 16,69% 

2. Rainbow Central and Eastern Limited 6 965 426 9,95% 6 965 426 9,95% 

3. ALTUS TFI S.A. 6 507 962 9,30% 6 507 962 9,30% 

4. Małgorzata Trzaskoma 6 375 000 9,11% 6 375 000 9,11% 

5. Tuged-Polbud S.A. 4 787 500 6,84% 4 787 500 6,84% 

6. Waldemar Goclan 3 860 000 5,51% 3 860 000 5,51% 

7. Free Float 29 823 226 42,60% 29 823 226 42,60% 

  RAZEM 70 000 000 100%  70 000 000 100% 

Źródło: Emitent 

 

Po zapisaniu Akcji serii L na rachunkach inwestorów struktura akcjonariatu będzie następująca 

 

  Po Liczb akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Liczba głosów Udział w WZ 

1. Carlson Ventures International Limited 11 680 886 14,70% 11 680 886 14,70% 

2. Rainbow Central and Eastern Limited 6 965 426 8,77% 6 965 426 8,77% 

3. ALTUS TFI S.A. 6 507 962 8,19% 6 507 962 8,19% 

4. Małgorzata Trzaskoma 6 375 000 8,03% 6 375 000 8,03% 

5. Tuged-Polbud S.A. 4 787 500 6,03% 4 787 500 6,03% 

6. Waldemar Goclan 3 860 000 4,86% 3 860 000 4,86% 

7. 
Free Float,  
w tym wszyscy inwestorzy, którzy objęli akcje serii L 

39 259 123 49,42% 39 259 123 49,42% 

  RAZEM 79 435 897 100% 79 435 897 100% 

Źródło: Emitent 

9. Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego, oraz 
wskazanie dokumentów korporacyjnych Emitenta udostępnionych do 
wglądu 

 

9.1. Informacje o kapitale zakładowym 
 

Emitent tworzy następujące kapitały:  
a) kapitał zakładowy,  
b) kapitał zapasowy,  
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c) kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny.  
 

W tabeli poniżej zaprezentowano strukturę kapitału zakładowego Emitenta. 

  

Liczba akcji 
Wartość 

nominalna 

Wartość 
nominalna serii 

Akcji 

Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Liczba 
głosów 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

(%) 

Akcje serii A 510 000 0,13 66 300 0,73% 510 000 0,73% 

Akcje serii B 750 000 0,13 97 500 1,07% 750 000 1,07% 

Akcje serii C 1 250 000 0,13 162 500 1,79% 
1 250 

000 
1,79% 

Akcje serii D 12 490 000 0,13 1 623 700 17,84% 
12 490 

000 
17,84% 

Akcje serii E 500 000 0,13 65 000 0,71% 500 000 0,71% 

Akcje serii F 2 987 500 0,13 388 375 4,27% 
2 987 

500 
4,27% 

Akcje serii G 412 500 0,13 53 625 0,59% 412 500 0,59% 

Akcje serii I 462 500 0,13 60 125 0,66% 462 500 0,66% 

Akcje serii J 4 637 500 0,13 602 875 6,63% 
4 637 

500 
6,63% 

Akcje serii K 46 000 000 0,13 5 980 000 65,71% 
46 000 

000 
65,71% 

        
   

  70 000 000   9 100 000 100% 
70 000 

000 
100% 

 
Kapitał podstawowy jest wskazywany w bilansie w wysokości wartości nominalnej objętych i zarejestrowanych 
akcji. 
 
W kapitale zapasowym ujmowane są nadwyżki środków pozyskanych z emisji ponad wartość nominalną akcji 
objętych w drodze emisji (pomniejszone o koszty emisji), bądź mogą na niego składać się środki finansowe 
przeznaczone z zysku z lat poprzednich.  
 
Ponadto na kapitał własny Emitenta mogą się składać:  

 kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – ujmowane są tu różnice kapitałowe powstałe w wyniku zbycia 
lub nabycia składników majątku trwałego,  

 pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – gromadzone są tu specjalne środki, najczęściej 
przeznaczone z zysku, na inwestycje bądź inne cele ustalone przez Walne Zgromadzenie Spółki,  

 zysk (strata) z lat ubiegłych – w tej pozycji wykazuje się wysokość niepokrytych strat bądź wysokość 
niepodzielonego zysku z lat poprzednich,  

 zysk (strata) netto – jest to wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy.  
 
 
A tabeli poniżej zaprezentowano zestawienie kapitału własnego Emitenta 
 

 Kapitał własny 
31.12.2012 
(w tys. zł) 

31.12.2013 
(w tys. zł) 

A.  Kapitał (fundusz) własny  1 445 306  252 016  

I.  Kapitał (fundusz) podstawowy  9 100 000  9 100 000  

II.  Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)  -  -  

III.  Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)  -  -  

IV.  Kapitał zapasowy  379 588  379 588  

V.  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  -  -  

VI.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  733 405  733 405  

VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych  -  -8 767 687  

VIII.  Zysk (strata) netto  -8 767 687  -1 193 290  

IX.  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)  -  -  

 

9.2. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 
 

Kapitał zakładowy Emitenta został wpłacony w całości. 
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9.3. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji 

przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających 

pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji 

uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości 

przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu 

wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji 

 

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia 

akcji. 

 

Warranty subskrypcyjne 

 

W dniu 29 listopada 2013 r. NWZ Spółki podjęło uchwałę o Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B 

uprawniających do objęcia akcji Spółki serii L oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa 

poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B oraz głosowanie nad warunkowym podwyższeniem kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru dla 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, celem wykonania praw do objęcia tych akcji wynikających z Warrantów 

Subskrypcyjnych serii A i B oraz odpowiedniej zmiany Statutu Spółki.  

 

W dniu 17 grudnia 2013 roku objętych zostało przez inwestorów, do których Zarząd skierował zaproszen ia, 

łącznie 30.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii A oraz 30.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii B. 

Objęcie warrantów nastąpiło nieodpłatnie w trybie emisji prywatnej.  

 

W dniu 07 lutego 2014 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1/2014 na mocy , której została ustalona cena 

emisyjna jednej akcji serii L w wysokości 0,13 zł.  

 

Objęcie 9.435.897 Akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,13 zł każda, w warunkowo 

podwyższonym kapitale zakładowym przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A i serii B, nastąpiło w 

drodze złożenia przez nich pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji serii L na formularzach przygotowanych 

przez Spółkę HOTBLOK S.A., w sposób zgodny z art. 437 KSH. oraz z Uchwałą nr 2 NWZ Spółki HOTBLOK S.A. 

z dnia 29 listopada 2013 r., w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji 

serii L z wyłączeniem prawa poboru, celem wykonania prawa do objęcia tych akcji wynikających z Warrantów 

Subskrypcyjnych serii A i serii B oraz odpowiedniej zmiany statutu Spółki.  

 

Zarząd Spółki HOTBLOK S.A. oświadcza, że osoby, które objęły Akcje serii L w liczbie 9.435.897 w zamian za 

w/w warranty dokonały pełnej wpłaty za objęte akcje. W związku z czym w dniu 8 marca 2014 r. Emitent dokonał 

ich przydziału.  

 

W związku z planowanym wprowadzeniem do obrotu na rynku NewConnect Akcji serii L, Spółka nie dokonała 

wydania akcjonariuszom Akcji serii L w realizacji obowiązku wynikającego z art. 328 § 5 w zw. z art. 431 § 7 KSH. 

 

Po zapisaniu akcji na rachunkach inwestorów i zarejestrowaniu zmian w KRS wielkość kapitału zakładowego 

Spółki będzie wynosić 79.435.897 zł i dzielić się na: 

 

  

Liczba akcji 
Wartość 

nominalna 
Wartość nominalna 

serii Akcji 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 
(%) 

Liczba 
głosów 

Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów (%) 

Akcje serii A 510 000 0,13 66 300 0,64% 510 000 0,64% 

Akcje serii B 750 000 0,13 97 500 0,94% 750 000 0,94% 

Akcje serii C 1 250 000 0,13 162 500 1,57% 1 250 000 1,57% 

Akcje serii D 12 490 000 0,13 1 623 700 15,72% 12 490 000 15,72% 

Akcje serii E 500 000 0,13 65 000 0,63% 500 000 0,63% 

Akcje serii F 2 987 500 0,13 388 375 3,76% 2 987 500 3,76% 

Akcje serii G 412 500 0,13 53 625 0,52% 412 500 0,52% 

Akcje serii I 462 500 0,13 60 125 0,58% 462 500 0,58% 

Akcje serii J 4 637 500 0,13 602 875 5,84% 4 637 500 5,84% 

Akcje serii K 46 000 000 0,13 5 980 000 57,91% 46 000 000 57,91% 
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Akcje serii L 9 435 897 0,13 1 226 667 11,88% 9 435 897 11,88% 

              

  79 435 897   10 326 667 100% 79 435 897 100% 

Źródło: Emitent 

 

9.4. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie 

statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału 

zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał 

zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może 

być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 
 

Statut Emitenta nie przewiduje uprawnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach 

kapitału docelowego. 

 

9.5. Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane 

instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity 

depozytowe 

 

Akcje Emitenta serii A, B, C, D, E, F, G, I, J oraz K  notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu 

prowadzonym przez Giełdę papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

9.6. Dokumenty korporacyjne udostępnione do wglądu 
 

W siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy ul. Emilii Plater 49, zostały udostępnione do wglądu następujące 

dokumenty lub ich kopie: 

1. Tekst jednolity Statutu Spółki 

2. Raport roczny Hotblok S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 

wraz z opinią i raportem z badania przez biegłego rewidenta 

3. Sprawozdania śródroczne sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

 

Dodatkowo zgodnie z wymogami określonymi w Zasadach Dobrych Praktyk dla Spółek notowanych w 

Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect powyżej wskazane dokumenty zostały opublikowane na stronie 

internetowej Emitenta pod adresem: www.hotblok.pl.  

 

Wszelkie raporty bieżące i okresowe oraz Uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie Emitenta 

podawane są do publicznej wiadomości w drodze raportów bieżących zamieszczanych na stronie internetowej 

NewConnect www.newconnect.pl i na stronie Emitenta www.hotblok.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie”. 

 

9.7. Wskazanie miejsca udostępnienia ostatniego udostępnionego do publicznej 

wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu 

informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych 

tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe 
 

Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości Dokument Informacyjny, sporządzony na potrzeby wprowadzenia 
Akcji serii I, J, K do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., został udostępniony do publicznej wiadomości na stronach 
internetowych:  

 Emitenta – www.hotblok.pl – w zakładce „Relacje Inwestorskie”, 

 NewConnect – http://www.newconnect.pl/ - w zakładce “Dokumenty Informacyjne) 

 

9.8. Wskazanie miejsca udostępnienia okresowych raportów finansowych Emitenta, 

opublikowanych zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami 
 

Emitent przedstawia okresowe raporty finansowe na swojej stronie internetowej (www.hotblok.pl) w zakładce 

„Relacje inwestorskie”. 

 

W tabeli poniżej zaprezentowano informacje dotyczące publikacji raportów finansowych Emitenta za ostatni rok 

obrotowy 

http://www.hotblok.pl/
http://www.newconnect.pl/
http://www.hotblok.pl/
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L.p. Rodzaj raportu Numer raportu Data publikacji 

1. Raport roczny za 2012 rok Raport EBI nr 10/2013 25 kwietnia 2013 

2. Jednostkowy raport roczny za 2011 rok Raport EBI nr 26/2012 1 czerwca 2012 

3. Skonsolidowany raport roczny za 2011 rok Raport EBI nr 25/2012 1 czerwca 2012 

    

4. Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r. Raport EBI nr 4/2014 14 lutego 2013 

5. Raport kwartalny za III kwartał 2013 r. Raport EBI nr 21/2013 14 listopada 2013 

6. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. Raport EBI nr 17/2013 14 sierpnia 2013 

7. Raport kwartalny za I kwartał 2013 r. Raport EBI nr 12/2013 14 maja 2013 

Źródło: Emitent 
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10. Załączniki 
 

10.1. Statut 
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 Warszawa. 

 

§ 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.  
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 
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Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 
 

2.KAPITAŁ SPÓŁKI 

 

§ 8 

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.100.000,00 zł (dziewięć milionów sto tysięcy złotych) i dzieli się na: 

a) 510 000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i 

trzynaście groszy) każda, 

b) 750 000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero 

złotych i trzynaście groszy) każda, 

c) 1 250 000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 

0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda, 

d) 12 490 000 (słownie: dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „D” o 

wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda, 

e) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście 

groszy) każda, 

f) 2 987 500 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „F” o 

wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda, 

g) 412 500  (czterysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 0,13 zł 

(zero złotych i trzynaście groszy) każda, 

h) 462 500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 

0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda, 

i) 4 637 500 (cztery miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „J” o wartości 

nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda, 

j) 46 000 000  (czterdzieści sześć milionów) akcji na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero 

złotych i trzynaście groszy) każda. 

 

§ 8a 

 

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7 800 000,00 zł (słownie: siedem milionów 
osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 60 000 000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji 
zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy) i łącznej wartości 
nominalnej nie wyższej niż 7 800 000,00 zł (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy złotych). 

2. Celem warunkowego kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, jest przyznanie prawa do 
objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A i B emitowanych przez Spółkę na 
podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2013 r. 

3. Prawo objęcia akcji serii L może być wykonane od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A i B do 
dnia 28 listopada 2016 r. 

4. Akcje serii L zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. 
 

§ 9 

 

1. Spółka ma prawo emitować akcje imiennie i akcje na okaziciela. Akcje kolejnych emisji oznaczone będą 
kolejnymi literami alfabetu. 

2. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje okaziciela. 
3. Akcjonariusze nie mogą żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. 
4. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te 

obligacje ( obligacje zamienne ). 
 

 

§ 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 
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1. Akcje mogą być umarzane w przypadku, gdy: 
a) uchwalone zostanie obniżenie kapitału akcyjnego, 
b) 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.  
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. 
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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. 

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, 

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, 
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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 Warszawie. 

 

 

§ 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. 
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, 
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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  

 

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 

  

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 
a) kapitał akcyjny, 
b) kapitał zapasowy, 
c) kapitał rezerwowy, 
d) fundusze specjalne. 

2. Czysty zysk przeznacza się: 
a) 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, 

b) na kapitał rezerwowy i fundusze specjalne w wysokości uchwalonej corocznie przez Walne 
Zgromadzenie, oddzielnie na każdy z tych funduszy, 

c) na  dywidendę dla akcjonariuszy, 
d) 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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10.2. Odpis z KRS 
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10.3. Definicje i objaśnienia skrótów 

 

Akcje Spółki  

 510 000 akcji na okaziciela serii „A” 

 750 000 akcji na okaziciela serii „B”  

 1 250 000 akcji na okaziciela serii „C”  

 12 490 000  akcji na okaziciela serii „D”  

 500 000 akcji na okaziciela serii „E”  

 2 987 akcji na okaziciela serii „F”  

 412 500  akcji na okaziciela serii „G”  

 462 500 akcji na okaziciela serii „I”  

 4 637 500 akcji na okaziciela serii „J”  

 46 000 000  akcji na okaziciela serii „K”  

 9.435.897 akcji na okaziciela serii „L” 

o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda, 

Akcje serii L  3. akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda  

Akcjonariusz  Uprawniony z akcji Spółki  

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

Autoryzowany Doradca  Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu  

Dokument Informacyjny  

Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i 
finansowej Emitenta oraz o instrumentach finansowych, związany z akcjami 
serii B, w związku z wprowadzeniem ich do Alternatywnego Systemu Obrotu na 
rynku NewConnect prowadzonym przez GPW  

Dyrektywa 2003/71/WE  

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

Dz. U.  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  

Emitent, Spółka Spółka HOTBLOK S.A. 

EUR, EURO, Euro  Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej  

Giełda, GPW, GPW S.A.  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

GUS  Główny Urząd Statystyczny  

KDPW, KDPW S.A., 
Depozyt  

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie  

Kodeks Spółek 
Handlowych, KSH  

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r., nr 169, poz. 1030, z późn. zm.)  

Komisja, KNF  Komisja Nadzoru Finansowego  

KRS  Krajowy Rejestr Sądowy  

NBP  Narodowy Bank Polski  

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

Organizator ASO, 
Organizator  

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

PKB  Produkt Krajowy Brutto  

PKD, PKD 2007  
Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. nr 251, poz. 1885)  

PLN, zł, złoty  Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej  

Rada Nadzorcza, RN  Rada Nadzorcza Spółki Uboat – Line S.A. z siedzibą w Gdyni  

Regulamin ASO, 
Regulamin 
Alternatywnego Systemu 
Obrotu  

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

SEK  Korona szwedzka – jednostka monetarna obowiązującą w Szwecji  

Spółka  Uboat – Line S.A. z siedzibą w Gdyni  

Spółka Zależna  
TRUCKER sp. z o.o. (w trakcie rejestracji zmiany firmy spółki na Uboat 
Logistics sp. z o.o.) z siedzibą w Poznaniu  

UE  Unia Europejska  

UOKiK  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
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USD  
Dolar amerykański – jednostka monetarna obowiązująca w Stanach 
Zjednoczonych  

Ustawa o KRS  
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2007 r., nr 168 poz. 1186, z późn. zm.)  

Ustawa o Obrocie 
Instrumentami 
Finansowymi  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.)  

Ustawa o Ochronie 
Konkurencji i 
Konsumentów  

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
z 2007 r., nr 50, poz. 331, z późn. zm.)  

Ustawa o Ochronie 
Niektórych Praw 
Konsumentów  

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

Ustawa o Ofercie 
Publicznej  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439, z 
późn. zm.)  

Ustawa O Podatku 
Dochodowym Od Osób 
Fizycznych  

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307, z późn. zm.)  

Ustawa O Podatku 
Dochodowym Od Osób 
Prawnych  

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654, z późn. zm.)  

Ustawa o Podatku od 
Czynności 
Cywilnoprawnych  

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 101, poz. 649, z późn. zm.)  

Ustawa o Podatku od 
Spadków i Darowizn  

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2009 r., nr 93, poz. 768, z późn. zm.)  

Ustawa o Rachunkowości, 
UoR  

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 
2009 r., nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)  

VAT  Podatek od towarów i usług  

WIBOR  

Warsaw Interbank Offered Rate – średnia stopa procentowa funkcjonująca na 
polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki 
udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym. Funkcjonuje w Polsce od 
kwietnia 1991 r., od marca 1993r., WIBOR ustalany jest codziennie jako 
średnia arytmetyczna kwotowań największych uczestników rynku pieniężnego 
Publikowany jest w prasie ekonomicznej w odniesieniu do transakcji 
jednodniowych (tom/next – T/N – pieniądze docierają do banku jeden dzień po 
zawarciu transakcji i podlegają zwrotowi w kolejnym dniu roboczym) oraz w 
przeliczeniu na okresy: tygodnia (1W), 1 miesiąca (1M), 3 miesięcy (3M) i 6 
miesięcy (6M)  

WZ, Walne Zgromadzenie  Walne Zgromadzenie Spółki Hotblok S.A. z siedzibą w Warszawie  

Zarząd, Zarząd Spółki,  
Zarząd Emitenta  

Zarząd Spółki Hotblok S.A. siedzibą w Warszawie  

Zarząd Giełdy  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Złoty, zł, PLN  
Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu 
publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o 
denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386, z późn. zm.)  

 

 


