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1 Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta 

wraz z numerami telekomunikacyjnymi, identyfikatorem według 

właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej 

identyfikacji podatkowej 

 

Firma:     Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna 

Forma prawna:   spółka akcyjna 

Kraj siedziby:    Polska 

Siedziba i adres:   02-417 Warszawa, ul. Głubczycka 11 lok. 1 

Telefon:    +48 22 851 50 22 

Telefaks:    +48 22 851 50 22 

Adres poczty elektronicznej:  info@organicmarket.pl 

Adres strony internetowej:  www.organicmarket.pl 

Numer KRS:    0000293247 

Numer REGON:   140478291 

Numer NIP:    522-280-57-93 

 

2 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji 

instrumentów finansowych, które są przedmiotem wprowadzenia do 

obrotu w alternatywnym systemie 

 

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o 

wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 410.959 

(czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na 

okaziciela serii G spółki Organic Farma Zdrowia S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł 

(jeden złoty) każda. 

 

Akcje zwykłe na okaziciela serii G w ilości 410.959 sztuk zostały wyemitowane w 

ramach kapitału docelowego na mocy uchwały Zarządu nr 1 z dnia 28 stycznia 2011 

r., po cenie emisyjnej 7,30 zł (siedem złotych trzydzieści groszy) za akcję w drodze 

niepublicznej subskrypcji, która została przeprowadzona w dniach od 31 stycznia 

2011 r. do 11 lutego 2011 r. Wszystkie akcje serii G zostały objęte przez jednego 

inwestora - fundusz Coöperatief Avallon MBO U.A. i opłacone wkładem pieniężnym. 

Łączne wpływy Emitenta z emisji akcji serii G wyniosły 3.000.000,70 zł. 

 

Koszty poniesione przez Emitenta z tytułu przygotowania i przeprowadzenia oferty 

akcji zwykłych na okaziciela serii G wynosiły 108.075,00 zł w tym m.in.: 

- koszty przeprowadzenia sprzedaży akcji – 23.075,00 zł, 

- koszty doradztwa i przygotowania dokumentu informacyjnego – 4.000,00 zł, 

- koszty promocji oferty - 81.000,00 zł. 

Całkowity koszt wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy wynosi 4.000,00 zł, co 

stanowi 3,70% całkowitych kosztów poniesionych przez Emitenta. 
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W dniu 19 kwietnia 2011 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował podwyższenie 

kapitału zakładowego o kwotę 410.959,00 zł, wpisując do rejestru 410.959 akcji 

zwykłych na okaziciela serii G. 

 

W dniu 19 kwietnia 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Organic Farma 

Zdrowia S.A. podjęło uchwałę nr 20 o dematerializacji, rejestracji w KDPW i 

wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji 

zwykłych na okaziciela serii G. Na podstawie ww. uchwały Spółka wystąpiła z 

wnioskami do KDPW i GPW. 

 

Treść uchwały o emisji akcji serii G: 

 

Uchwała nr 1 

Zarządu Spółki Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie z dnia 28 stycznia 2011 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego oraz zmiany Statutu Spółki 

Zarząd Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna, działając na podstawie §13 ust. 2 

Statutu Spółki oraz art. 446 w związku z art. 431 i 432 ustawy z dnia 15 września 

2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.), postanawia: 

1. podwyższyć kapitał zakładowy w granicach kapitału docelowego Spółki o 

kwotę 410.959 zł (czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć 

złotych), tj. z kwoty 3.472.737,00 zł (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt 

dwa tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych) do kwoty 3.883.696,00 zł 

(trzy miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt 

sześć złotych), 

2. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie 

dokonane w drodze emisji 410.959 (czterystu dziewięćdziesięciu tysięcy 

dziewięćset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii G o 

wartości nominalnej 1,0 złoty (jeden złoty) każda akcja, 

3. akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dywidendy za 

rok obrotowy 2011, 

4. akcje serii G będą oznaczone numerami od 003.472.738 do 003.883.696, 

5. emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, 

6. cena emisyjna akcji serii G ustalona zostaje na 7,30 zł (siedem złotych 

trzydzieści groszy) za każdą akcję. Różnica pomiędzy ceną emisyjną akcji a 

wartością nominalną akcji zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki, 

7.  pokrycie akcji zwykłych na okaziciela serii G nastąpi w całości w zamian za 

wkłady pieniężne. Wpłaty na akcje zostaną dokonane jednorazowo w pełnej 

wysokości. 

8.  Termin otwarcia subskrypcji – 31.01.2011 r., a termin zamknięcia 

subskrypcji – 11.02.2011 r., 

9. W interesie Spółki wyłącza się, za zgodą Rady Nadzorczej, prawo poboru akcji 

serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 

Uzasadnienie 

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest 

potrzebą zasilenia kapitału zakładowego Spółki celem realizacji przyjętej 
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strategii rozwoju. Ponadto wyłączenie prawa poboru jest skutkiem zawartej 

umowy z dnia 5-05-2010 r. z funduszem Coöperatief Avallon MBO U.A., 

zobowiązującej fundusz do zainwestowania w Spółkę. 

10. Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: 

§6 ust. 1-9 Statutu Spółki otrzymują brzmienie: 

„§6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.883.696,00 zł (trzy miliony osiemset 

osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i dzieli się 

na 3.883.696 akcji (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset 

dziewięćdziesiąt sześć) akcji oznaczonych numerami od 000.000.001 do 

003.883.696 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. 

2. Akcje są równe i niepodzielne. 

3. Akcje serii A o numerach od A-000.000.001 do A-000.764.775 są akcjami 

imiennymi, uprzywilejowanymi co do prawa głosu, w ten sposób, że na każdą 

akcję przypadają 2 głosy. Akcje imienne mogą zostać zamienione na akcje na 

okaziciela po dniu 05 listopada 2009 r., 

4. Akcje serii B o numerach od B-000.764.776 do B-001.529.550 są akcjami na 

okaziciela. 

5. Akcje serii C o numerach od C-001.529.551 do C-001.603.080 są akcjami na 

okaziciela. 

6. Akcje serii D o numerach od D-001.603.081 do D-001.941.761 są akcjami na 

okaziciela. 

7. Akcje serii E o numerach od E-001.941.762 do E-002.198.764 są akcjami na 

okaziciela. 

8. Akcje serii F o numerach od F-002.198.765 do F-003.472.737 są akcjami na 

okaziciela. 

9. Akcje serii G o numerach od G-003.472.738 do G-003.883.696 są akcjami na 

okaziciela. 

2) treść dotychczasowego §6 ust. 9 Statutu Spółki oznacza się jako ust. 

10.” 
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3 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 

3.1 Prawa wynikające z akcji Organic Farma Zdrowia S.A. 

 

Prawa wynikające z akcji Organic Farma Zdrowia S.A. określone są w Kodeksie 

Spółek Handlowych, Ustawie o Obrocie, Ustawie o Ofercie i w innych przepisach 

prawa. Ponadto prawa wynikające z instrumentów finansowych wprowadzanych do 

obrotu określone są w Statucie Emitenta. 

 

3.1.1 Prawa o charakterze majątkowym 

 

1) prawo do udziału w zysku – z godnie z art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych 

akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu 

finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez 

WZA do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. 

Statut Emitenta nie przewiduje innego sposobu podziału zysku. Akcje Organic Farma 

Zdrowia S.A. wszystkich serii są równe w prawach co do dywidendy. 

2) prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) – zgodnie 

z art. 433 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariuszom przysługuje prawo 

pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) w stosunku do liczby 

posiadanych przez nich akcji. W interesie spółki Walne Zgromadzenie może uchwałą 

pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części. Podjęcie takiej 

uchwały wymaga większości 4/5 głosów oddanych. Zgodnie z art. 433 §2 Kodeksu 

Spółek Handlowych pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w 

przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad. 

3) Prawo do udziału w majątku spółki w przypadku jej likwidacji – stosownie do 

art. 474 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, w przypadku likwidacji spółki majątek 

pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej wierzycieli dzieli się między 

akcjonariuszy w stosunku do wysokości dokonanych przez każdego z nich wpłat na 

kapitał zakładowy, 

4) Prawo do zbywania akcji spółki – zgodnie z art. 337 §1 Kodeksu Spółek 

Handlowych, akcje spółki są zbywalne. Statut Emitenta w §10 wprowadza 

ograniczenie, że zbycie akcji imiennych serii A może być dokonane za zgodą 

Zarządu. Pierwszeństwo nabycia akcji imiennych mają dotychczasowi założyciele 

Spółki w ilości proporcjonalnej do posiadanych dotychczas akcji imiennych. Jeżeli 

którykolwiek z założycieli nie korzysta z przysługującego mu prawa pierwszeństwa, 

wówczas pozostali założyciele mogą nabyć te akcje w proporcji jak wyżej. W 

przypadku nie skorzystania z prawa pierwszeństwa przez dotychczasowych 

akcjonariuszy albo odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych Zarząd 

wskaże nabywcę akcji. W przypadku nie wskazania nabywcy przez Zarząd w terminie 

30 dni, akcje imienne mogą być przeniesione na każdą osobę trzecią. Zbycie akcji 

imiennych osobom innym niż założyciele powoduje utratę uprzywilejowania, 

5) Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach – akcje mogą być 

przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela. 
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Zgodnie z §10 Statutu Emitenta obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu 

Spółki, 

6) Prawo do umorzenia – zgodnie z §11 Statutu Emitenta akcje mogą być 

umorzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy w drodze 

ich nabycia przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, ilość i 

rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego 

akcjonariuszowi akcji umorzonych, termin zapłaty wynagrodzenia za umarzane akcje 

oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie akcji następuje poprzez 

obniżenie kapitału zakładowego Spółki, 

7) Inne, określone w stosownych przepisach. 

 

3.1.2 Prawa o charakterze korporacyjnym 

 

Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o 

charakterze korporacyjnym: 

1) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prawo do 

głosowania na Walnym Zgromadzeniu – na podstawie art. 412 §1 Kodeksu Spółek 

Handlowych akcjonariusz ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 

wykonywać prawo głosu wynikające z zarejestrowanych akcji. Zgodnie z art. 411 §1 

Kodeksu Spółek Handlowych, każda akcja uprawnia do oddania jednego głosu. 

Uczestnictwo w WZA oraz głosowaniu na WZA może być wykonywane przez 

pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem 

nieważności, 

2) prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad 

poszczególnych praw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej 5% 

kapitału zakładowego spółki – zgodnie z art. 400 §1 oraz art. 401 §1 Kodeksu Spółek 

Handlowych akcjonariusz bądź akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału 

zakładowego spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

bądź umieszczenia w porządku obrad określonych spraw. Statut Emitenta nie 

przewiduje odmiennych postanowień w tym zakresie, 

3) prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach 

określonych w art. 422-427 Kodeksu Spółek Handlowych, 

4) prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej odrębnymi grupami zgodnie z art. 

385 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, 

5) prawo do uzyskania informacji o spółce w zakresie i w sposób określony 

przepisami prawa zgodnie z art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych, 

6) prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego 

zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej 

spraw; uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek 

akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów 

na Walnym Zgromadzeniu (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie), 

7) prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot 

prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o 

Obrocie, przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, posiadającemu akcje 

zdematerializowane (art. 328 §6 Kodeksu Spółek Handlowych), 

8) prawo do żądania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i 

sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii 



11 

 

biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 

395 §4 Kodeksu Spółek Handlowych), 

9) prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy ze zwrotem kosztów 

jego sporządzenia (art. 407 §1 Kodeksu Spółek Handlowych), 

10) prawo do żądania wydania odpisu wniosków sprawach objętych porządkiem 

obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 §2 Kodeksu 

Spółek Handlowych), 

11) prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie list obecności na Walnym 

Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej trzech osób; 

wniosek mogą złożyć akcjonariusze posiadający 10% kapitału zakładowego 

reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo 

wyboru jednego członka komisji (art. 410 §2 Kodeksu Spółek Handlowych), 

12) prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądanie wydania 

poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu Spółek 

Handlowych), 

13) prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na 

zasadach określonych w art. 486 i 487 Kodeksu Spółek Handlowych, 

14) prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem 

kosztów jego sporządzenia (art. 341 §7 Kodeksu Spółek Handlowych), 

15) prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu 

spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, w szczególności dokumentów, o których 

mowa w art. 561 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku przekształcenia spółki), 

16) prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, 

udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec 

określonej spółki albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki 

stosunek dominacji lub zależności ustał; żądanie udzielenia informacji oraz 

odpowiedź powinna być złożona na piśmie (art. 6 §4 i 6 Kodeksu Spółek 

Handlowych), 

17) prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich 

posiadanych akcji (przymusowy wykup akcji) przysługujące akcjonariuszowi spółki 

publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub 

wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim 

porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie osiągnął lub 

przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 82 Ustawy o Ofercie), 

18) prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego 

akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce; 

(art. 83 Ustawy o Ofercie); takiemu żądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie 

akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzenia, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 

30 dni od jego zgłoszenia; obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa 

również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 

pkt 5 Ustawy o ofercie, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz 

z podmiotami zależnymi i dominującymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów, 

19) prawa akcjonariuszy wynikające z przepisów Ustawy o Ofercie i Ustawy o 

Obrocie – zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie dokumentem potwierdzającym fakt 

posiadania uprawnień inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela 

jest imienne świadectwo depozytowe, które może być wystawione przez podmiot 

prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zapisami Ustawy o Obrocie; 
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zgodnie z art. 328 §6 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariuszom posiadającym 

zdematerializowane akcje Emitenta przysługuje uprawnienie do imiennego 

świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek 

papierów wartościowych; akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje 

Emitenta nie przysługuje natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji; 

roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże akcjonariusze 

posiadający akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane, 

20) Inne, określone w stosownych przepisach. 
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3.2 Ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji Organic Farma Zdrowia 

S.A. i obowiązki związane z obrotem 

3.2.1 Ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych 

wynikające ze Statutu 

 

Statut Emitenta nie przewiduje ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta. 

 

3.2.2 Umowne ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów 

finansowych 

 

Zgodnie z umową inwestycyjną opisaną w pkt 7.3 jej strony (pan Sławomir Chłoń, 

pan Przemysław Tomaszewski oraz fundusz Coöperatief Avallon MBO U.A.), 

posiadające łącznie 3.174.238 akcji (81,73% kapitału i 81,75% głosów) zobowiązały 

się do niesprzedawania akcji Emitenta do dnia wprowadzenia Emitenta na rynek 

podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, ale nie później niż do 

30 czerwca 2013 roku. Ww. zobowiązanie nie ma charakteru lock-up i może zostać 

zmienione za porozumieniem stron. 

 

3.2.3 Ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych i 

obowiązki wynikające z Ustawy o Obrocie i z Ustawy o Ofercie 

 

Zgodnie z art. 161a Ustawy o Obrocie instrumentów finansowych wprowadzonych do 

alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczą 

przepisy art. 156-160 Ustawy o Obrocie. 

Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie 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 oraz dokonywać na rachunek własny lub 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. 

Zgodnie z art. 159 ust. 1a Ustawy o Obrocie wyżej wymienione osoby nie mogą 

również, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, 

podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia 

przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw 

pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z 

nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących 

powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę 

prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej. 

Przepisów art. 159 ust. 1 i 1a Ustawy o Obrocie nie stosuje się do czynności 

dokonywanych: 



14 

 

1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu wyżej wymieniona 

osoba zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający 

ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, albo 

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, albo 

3) w wyniku złożenia przez wyżej wymienioną osobę zapisu w odpowiedzi na 

ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z 

przepisami Ustawy o Ofercie, albo 

4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez wyżej wymienioną osobę 

wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami 

Ustawy o Ofercie, albo 

5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta 

prawa poboru, albo 

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. 

Zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie okresem zamkniętym jest: 

1) 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 do przekazania tej informacji do publicznej 

wiadomości, 

2) 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, 

3) w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do 

publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a 

przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od 

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

finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 

4) 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, na własny rachunek, transakcjach nabycia 

lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta, praw 

pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych 

powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku 
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regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na 

takim rynku. 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie, każdy: 

1) kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1⁄3% 50%, 

75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, 

2) 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%, 50%, 75% albo 

90% lub mniej ogólnej liczby głosów, 

3) 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. 

Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w 

depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym 

w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na 

koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej 

liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków. 

Zawiadomienie zawiera informacje o: 

1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy 

zawiadomienie, 

2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w 

kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym 

udziale w ogólnej liczbie głosów, 

3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale 

zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w 

ogólnej liczbie głosów, 

4) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie 

głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego 

udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem 

lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, 

5) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, 

posiadających akcje spółki, 

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

W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje 

różnego rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać także wyżej wymienione 

informacje odrębnie dla akcji każdego rodzaju. 

W przypadku zmiany zamiarów dalszego zwiększania udziałów w ogólnej liczbie 

głosów lub celu zwiększenia tego udziału, należy niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję 

oraz spółkę. 

Zgodnie z art. 69a Ustawy o Ofercie obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie 

spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg 

ogólnej liczby głosów w związku z: 

1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 
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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. 

W przypadku gdy podmiot, który osiągnął lub przekroczył określony prób ogólnej 

liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z 

których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych 

akcji spółki publicznej zawiadomienie zawiera również informacje o: 

1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką 

posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji; 

2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji; 

3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają również w przypadku gdy 

prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot 

zabezpieczenia; nie dotyczy to 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 obowiązki informacyjne wynikające z art. 69 

Ustawy o Ofercie odpowiednio spoczywają: 

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; 

2) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub 

przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach 

następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, 

b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzane przez ten sam podmiot; 

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: 

a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego 

podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o 

których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ofercie, 

b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w 

skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z 

przepisami Ustawy o Obrocie oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych – w zakresie 

akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których 

podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo 

głosu na walnym zgromadzeniu, 

c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest 

przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

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; 
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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. 

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają również w przypadku, gdy 

prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub 

zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego 

uznania. 

W przypadku istnienie porozumienia, dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej 

lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki 

wobec spółki obowiązki informacyjne mogą być wykonywane przez jedną ze stron 

porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 

Istnienie porozumienia, dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego 

głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, 

domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez: 

1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej 

samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, 

opieki i kurateli; 

2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 

3) mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, 

upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności 

zbycia lub nabycia papierów wartościowych; 

4) jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych w art. 69 

Ustawy o Ofercie: 

1) po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych 

przez jego podmioty zależne; 

2) po stronie pełnomocnika, 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 – 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. 

Zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z 

akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego 

zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 

ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z 

naruszeniem obowiązków określonych w art. 69 Ustawy o Ofercie. Prawo głosu z 

akcji spółki publicznej wykonane wbrew temu zakazowi nie jest uwzględniane przy 

obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje 

obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy 
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nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia 

finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych 

zabezpieczeniach finansowych. 

 

3.2.4 Ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych i 

obowiązki wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów 

 

Zgodnie z art. 13 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów zamiar koncentracji 

podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli: 

1) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku 

obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 

euro lub 

2) łączny obrót na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedsiębiorców 

uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia 

przekracza równowartość 50.000.000 euro. 

Obowiązek zgłoszenia dotyczy 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 całym albo częścią 

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 

Rzeczpospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 

Zgodnie z art. 94 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów zgłoszenia zamiaru 

koncentracji dokonują: 

1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy – w przypadku opisanym w pkt 1 

poprzedniego akapitu, 

2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę – w przypadku opisanym w pkt 2, 

3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego 

przedsiębiorcy – w przypadku opisanym w pkt 3, 

4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy – w przypadku 

opisanym w pkt 4. 

W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za 

pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej 

koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. 

Zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie podlega 

zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, 

zgodnie z punktem 2 w akapicie powyżej, nie przekroczył na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro (przy czym zgodnie z art. 16 ust. 2 

cytowanej ustawy obrót, o którym mowa w niniejszym punkcie obejmuje obrót 

zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego 

przedsiębiorców zależnych), 
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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 

lub 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 przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w 

celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał 

praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży, 

4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem 

przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do 

grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego, 

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie 

przez przedsiębiorcę dominującego (art. 15 Ustawo o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów). 

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 (art. 16 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów). 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, wydaje zgodę 

na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie 

istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji 

dominującej na rynku (art. 18 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 

Zgodnie z art. 19 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie 

koncentracji, gdy – po spełnieniu przez przedsiębiorców zamierzających dokonać 

koncentracji warunków określonych w akapicie poniżej – konkurencja na rynku nie 

zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie 

pozycji dominującej na rynku. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym 

terminie, informacji o realizacji tych warunków. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może na przedsiębiorcę lub 

przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji nałożyć 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 – określając w decyzji, o 

której mowa w akapicie powyżej, termin spełnienia warunków. 

Zgodnie z art. 20 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazuje, w drodze decyzji, dokonania 
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koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w 

szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 

Prezes Urzędu wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku 

której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez 

powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, w przypadku gdy 

odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności: 

1) przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego, 

2) może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową. 

Decyzje o wydaniu zgody na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli w terminie 2 lat 

od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana (art. 22 Ustawy o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów). 

Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone 

nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia (art. 96 Ustawy o 

Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 

Przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do 

wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania decyzji przez Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja 

powinna zostać wydana (art. 97 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 

Zgodnie z art. 21 ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów w przypadku 

niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie 

koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze 

decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, 

nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub 

przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną 

kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania 

koncentracji. 

Zgodnie z art. 99 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów w przypadku 

niewykonania decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w 

drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek 

uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków 

prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 

Zgodnie z art. 106 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze 

decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w 

roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, 

choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na 

przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej 

równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie w 

zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane, 

Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorców, 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 (art. 107 

Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 
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Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć 

na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego 

przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do 

pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, 

jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji (art. 108 

Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 

Art. 111 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stanowi, że przy ustalaniu 

wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 106 – 108, należy uwzględnić w 

szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także 

uprzednie naruszenie przepisów ustawy. 

 

3.2.5 Ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych i 

obowiązki wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z 

dnia 20 stycznia 2004 roku 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 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców. Rozporządzenie 

obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany 

struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Rozporządzenie dotyczy jedynie tzw. 

koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 

Koncentracja posiada wymiar wspólnotowy jeżeli: 

1) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi 

więcej niż 5 000 mln EUR oraz 

2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch 

zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250 mln EUR, chyba że każde z 

zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej ni dwie trzecie swoich łącznych 

obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym Państwie 

Członkowskim. 

Koncentracja, która nie osiąga ww. progów posiada wymiar wspólnotowy w 

przypadku, gdy: 

1) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi 

więcej niż 2.500 mln EUR, 

2) w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich, łączny obrót 

wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej ni 100 mln EUR, 

3)  w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich ujętych dla celów pkt 2 

powyżej łączny obrót każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych 

przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 mln EUR oraz 

4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch 

zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln EUR, chyba że każde z 

zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych 

obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym Państwie 

Członkowskim. 

Uznaje się, że koncentracja występuje w przypadku, gdy trwała zmiana kontroli 

wynika z: 

1) łączenia się dwóch lub więcej wcześniej samodzielnych przedsiębiorstw lub 

części przedsiębiorstw, lub 
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2) przejęcia, przez jedną lub więcej osób już kontrolujących co najmniej jedno 

przedsiębiorstwo albo przez jedno lub więcej przedsiębiorstw, bezpośredniej lub 

pośredniej kontroli nad całym lub częścią jednego lub więcej innych przedsiębiorstw 

czy to wartościowych drodze zakupu papierów wartościowych lub aktywów, czy to w 

drodze umowy lub w jakikolwiek inny sposób. 

Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich 

ostatecznym dokonaniem, a po: 

1) zawarciu odpowiedniej umowy, 

2) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

3) przejęciu większościowego udziału. 

Zawiadomienia Komisji Europejskiej może mieć miejsce w przypadku, gdy 

przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o 

wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do uzyskania zgody 

na dokonanie takiej koncentracji. 

 

3.3 Przewidziane świadczenia dodatkowe na rzecz Emitenta ciążące na 

nabywcy akcji Organic Farma Zdrowia S.A. 

 

Statut i przepisy prawa nie przewidują żadnych świadczeń na rzecz Emitenta 

ciążących na nabywcy akcji Organic Farma Zdrowia S.A. 

 

4 Wskazanie osób zarządzających Emitentem, Autoryzowanego Doradcy 

oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych 

Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących 

badania) 

4.1 Informacja o osobach zarządzających 

 

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A., zgodnie z zapisami Statutu, liczy od jednej do 

trzech osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. 

Członkowie Zarządu powoływani są na 3-letnią kadencję. Zarząd powoływany jest 

przez Radę Nadzorczą za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który został powołany 

przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Organic Farma Zdrowia Sp. z o.o.. 

29 marca 2011 r. Rada Nadzorcza powołała dotychczasowy Zarząd Spółki w składzie: 

Sławomir Chłoń - Prezes Zarządu i Przemysław Tomaszewski -Wiceprezes Zarządu na 

nową 3-letnią kadencję, która rozpoczęła się 19 kwietnia 2011 r., czyli w dniu 

zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania 

finansowego za 2010 rok, które zakończyło poprzednią kadencję Zarządu. Mandat 

członków Zarządu wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. Na dzień 

sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w skład Zarządu wchodzą dwie osoby: 

 

Pan Sławomir Chłoń - Prezes Zarządu 

Ukończył studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale 

Samochodów i Maszyn Roboczych, gdzie w 1985 roku uzyskał dyplom mgr inż. 

mechanika. Od 1985 roku odbył liczne szkolenia w Polsce, Austrii, Wielkiej Brytanii, 

USA, Japonii i Singapurze z zakresu: marketingu, handlu, przywództwa i zarządzania 

(w tym 3 kursy na Harvard Business School w Bostonie i jedno w Insead, oddział w 
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Singapurze). Zna biegle język angielski, niemiecki oraz rosyjski w stopniu 

podstawowym. W latach 1985-1990 pracował w przedstawicielstwie brytyjskiej firmy 

informatycznej ICL na stanowiskach specjalista ds. marketingu i PR, a następnie 

handlowiec. W latach 1990-1999 był kolejno współzałożycielem, dyrektorem 

zarządzającym, wiceprezesem oraz Prezesem spółki informatycznej CSBI S.A. Od 

września 1996 r. do stycznia 1999 r. był doradcą Zarządu Grupy ComputerLand ds. 

Oprogramowania. Od stycznia 1999 r. do lutego 2000 r. zajmował stanowisko 

wiceprezesa w spółce informatycznej Computerland S.A. Od lutego 2000 do marca 

2002 był Prezesem zarządzającym w ComputerLand S.A. Od marca 2002 r. do marca 

2006 r. był wiceprezesem w ComputerLand S.A. Od 2003 r. współwłaściciel 

reprezentujący w Wesolandia A.Chłoń S.Chłoń Spółka Jawna. Od marca 2006 r. 

Prezes Zarządu Organic Farma Zdrowia S.A. 

 

Pan Przemysław Eliasz Tomaszewski - Wiceprezes Zarządu 

Ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale 

Zarządzania i Finansów, gdzie od 2003 roku jest doktorantem. Ukończył studia 

podyplomowe Poradnictwa Dietetycznego w Szkole Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji i 

uzyskał tytuł dyplomowanego dietetyka. Współwłaściciel od 1995 "Provita" - Żywność 

dla Zdrowia, właściciel sklepu ze zdrową żywnością PHU "Janka" (2000-2006). 

Założył i zarządzał pierwszą w Polsce siecią 7 sklepów ze zdrową żywnością w 

centrach Handlowych Warszawy, Poznania i Łodzi - Organic Market (2003-2006). 

Obecnie członek zarządu Vega Food Sp. z o.o., Wiceprezes a następnie Prezes 

Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o. od marca 2006 r. Wiceprezes Organic Farma 

Zdrowia S.A. 

 

4.2 Informacja o osobach nadzorujących 

 

Zgodnie z zapisami Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków, 

w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przynajmniej połowę członków 

Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Rada powoływana jest 

przez Walne Zgromadzenie na roczną kadencję. Na dzień sporządzenia dokumentu 

informacyjnego w skład Rady Nadzorczej wchodziło 5 osób: 

- Hanna Karwat-Ratajczak - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, 

- Robert Więcławski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

- Michał Dąbrowski - Członek Rady Nadzorczej 

- Robert Czajkowski – Członek Rady Nadzorczej 

- Wojciech Matusiak - Członek Rady Nadzorczej 

 

W ocenie Spółki nie występują okoliczności mogące stanowić źródła potencjalnych 

konfliktów interesów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz 

osobami zarządzającymi wyższego szczebla. 

 

Spółka otrzymała oświadczenie od Pana Roberta Więcławskiego oraz Wojciecha 

Matusiaka zgodnie z którym są powiązani z akcjonariuszem AVALLON MBO FUND 

posiadającym ponad 5% kapitału i głosów na WZA. 

 

Pani Hanna Karwat Ratajczak - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego, radca prawny od 1996 roku. Ukończyła szkolenia dla Kandydatów 
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na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa - Międzynarodowa Fundacja 

Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych 1992, Wprowadzenie 

do Biznesu - Instytut Francuski Zarządzania 1995 roku, Prawo Unii Europejskiej - 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie 2005 r. Prawnik w Biurze ds. Spółek 

ZPC "Ursus" (1987-1991), Prezes Zarządu Fundacji "Animator" (1991), prawnik w 

Departamencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przekształceń 

Własnościowych (1992-1993), prawnik, a od 1996 radca prawny w Departamencie 

Prawnym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Warszawie (1993-1997), 

Zastępca dyrektora Oddziału Warszawskiego TU "Compensa" S.A. (1997-1998), 

radca prawny w Zespole Prawnym Commercial Union Polska TU Na Życie S.A. 

(1998-2003), Zastępca dyrektora Biura Prawnego PZU S.A. (2003-2006), dyrektor 

Biura Prawnego PZU S.A. (2006-2007), radca prawny w Celtic Sp. z o.o. (2007-

2008), Dyrektor Departamentu Prawnego w Generali Group (2008-2010), 

koordynator Zespołu Radców Prawnych Polskiej Izby Ubezpieczeń (obecnie). Była 

m.inn. członkiem Rady Nadzorczej Fabryki Dywanów "Agnella" S.A, Przewodniczącą 

Rady Nadzorczej Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A., Członkiem Rady Nadzorczej 

"Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o. w Horyńcu Zdrój. 

 

Pan Robert Więcławski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Współwłaściciel i Wiceprezes Zarządu AVALLON Sp. z o.o., Partner i współwłaściciel 

w firmie zarządzającej funduszem private equity AVALLON MBO Fund. Urodzony w 

1970r. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 

magister ekonomii (1994). Posiadacz dyplomu MBA (Wyższa Szkoła 

Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie - 2001) oraz 

licencji maklera papierów wartościowych (nr 1425). Doświadczenie zawodowe 

związane z rynkiem kapitałowym od początku jego funkcjonowania w Polsce. 

Pracował jako makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim Powszechnego 

Banku Gospodarczego w Łodzi S.A. oraz w Biurze Maklerskim BRE Brokers Banku 

Rozwoju Eksportu S.A. w Warszawie. Był członkiem zespołu organizującego 

publiczny rynek pozagiełdowy w Polsce, zatrudniony następnie w Centralnej Tabeli 

Ofert S.A. w Warszawie na stanowisku głównego specjalisty. Od roku 1997 Członek 

Zarządu Centralnej Grupy Konsultingowej S.A. (firma doradcza z zakresu finansów, 

strategii, oceny projektów inwestycyjnych, IPO) a następnie współzałożyciel i 

Wiceprezes Zarządu AVALLON Corporate Finance Sp. z o.o. – firmy doradczej z 

zakresu strategii i finansów działającej w strukturze Grupy AVALLON. Członek 

zespołu doradzającego w jednej z pierwszych transakcji MBO na rynku polskim. 

Doradca przy transakcjach wykupów menedżerskich realizowanych przez AVALLON 

w latach 2001 - 2007. W okresie od roku 1997 uczestnik Rad Nadzorczych szeregu 

firm, w tym spółek giełdowych i spółek portfelowych AVALLON MBO S.A. oraz 

AVALLON MBO Fund. Członek Rady Nadzorczej w AVALLON MBO S.A. – firmie 

inwestującej w transakcje wykupów menedżerskich. Od stycznia 2006r. w Zarządzie 
AVALLON Sp. z o.o. Członek Komitetu Inwestycyjnego AVALLON MBO Fund. 

Pan Michał Dąbrowski - Członek Rady Nadzorczej 

Ukończył studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 1994 roku. W 

latach 1994-1996 - Interimpex/BP Poland Sp. z o.o. pracował na stanowisku ds. 

pozyskiwania lokalizacji pod stacje paliw. W latach 1996-1997 - Amoco Poland Sp. z 

o.o. pracował na stanowisku ds. pozyskiwania lokalizacji pod stacje paliw. W latach 

1997-1999 - Leroy Merlin Sp. z o.o. pracował na stanowisku ds. pozyskiwania 

lokalizacji pod Centra Handlowe. Od 1999 prowadzi własną działalność gospodarcza 

pod nazwą "MD Consulting". Zajmującą się pośrednictwem i doradztwem w 

nieruchomościach. Od 2005 roku współwłaściciel i Prezes firmy Wapienniki i 

Kamieniołomy Pychowickie Sp. z o.o. Od 2005 roku współwłaściciel firm celowych 
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powołanych do projektów developerskich. W 2007 roku uzyskał licencję zawodową 

"pośrednik w obrocie nieruchomościami" nr 6855. 

 

Pan Robert Czajkowski - Członek Rady Nadzorczej 

Od 12 lat związany ze sprzedażą w sektorze dóbr szybko-rotujących. Przeszedł przez 

wszystkie szczeble struktur sprzedażowych - od przedstawiciela handlowego 

zaczynając na dyrektorze handlowym kończąc. Swoje doświadczenia biznesowe 

wywodzi z takich firm jak: GILLETTE, PZ CUSSONS oraz CENOS. Prezes Zarządu 

GOOD FOOD S.A., od 4 lat związany ze spółką. Specjalizuje się w zarządzaniu 

strategicznym, jest aktywnym poszukiwaczem nowych modeli biznesowych. 

 

Pan Wojciech Matusiak - Członek Rady Nadzorczej 

Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek Finanse i 

Bankowość w 2005 roku. Dalsze kwalifikacje zdobywał poprzez zdobywanie 

uprawnień biegłego rewidenta w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów oraz szkoleniu 

European Venture Capital Association. W latach 2004 - 2008 związany z audytem 

finansowym m.in. w Deloitte Audyt. Od 2008 roku Dyrektor Inwestycyjny w Avallon 

Sp. z o.o. - spółce zarządzającej funduszem private equity Avallon MBO Fund. 

 

4.3 Autoryzowany Doradca Organic Farma Zdrowia S.A. 

 

Funkcję Autoryzowanego Doradcy na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2010 roku 

pełni Invest Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

 

Invest Concept Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Rybałtów 14 lok. 5, 02-886 Warszawa 

www.investconcept.pl 

e-mail: mr@investconcept.pl 

KRS: 0000344337 

NIP: 9512299219 

 

4.4 Podmiot dokonujący badania sprawozdań finansowych Emitenta i 

biegły rewident dokonujący badania 

 

Kancelaria Audytorska Grażyna Cichosz 

ul. Puszczyka 18/66, 02-782 Warszawa 

NIP: 715-122-81-76 

Biegły rewident: Grażyna Cichosz 

Nr ewidencyjny 2770 
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5 Dane finansowe Emitenta 

5.1 Wybrane dane finansowe Emitenta za ostatni rok obrotowy, za który 

Emitent sporządził sprawozdanie finansowe zbadane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi 

 

Organic Farma 

Zdrowia S.A. 
w tys. PLN w tys. EUR 

stan na 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 

Kapitał własny 13 868  6 714  3 502  1 634  

Należności 

długoterminowe 
1 073  871  271  212  

Należności 

krótkoterminowe 
581  227  147  55  

Środki pieniężne i 

inne aktywa 

pieniężne 

1 812  239  457  58  

Zobowiązania 

długoterminowe 
219  8  55  2  

Zobowiązania 

krótkoterminowe 
3 078  3 614  777  880  

za okres 
od 01.01.2010 

do 31.12.2010 

od 01.01.2009 

do 31.12.2009 

od 01.01.2010 

do 31.12.2010 

od 01.01.2009 

do 31.12.2009 

Przychody netto ze 

sprzedaży 
22 645  20 335  5 655  4 685  

Zysk (strata) na 

sprzedaży 
-1 906  -3 055  -476  -704  

Zysk (strata) na 

działalności 

operacyjnej 

-1 826  -3 847  -456  -886  

Zysk (strata) 

brutto 
-1 822  -3 984  -455  -918  

Zysk (strata) netto -1 822  -3 984  -455  -918  

Amortyzacja 702  687  175  158  
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5.2 Wybrane dane śródroczne, opublikowane przez Emitenta na rynku 

NewConnect 

 

RACHUNEK 

ZYSKÓW I STRAT 
w tys. PLN w tys. EUR 

za okres 
od 01.01.2011 

do 30.06.2011 

od 01.01.2010 

do 30.06.2010 

od 01.01.2011 

do 30.06.2011 

od 01.01.2010 

do 30.06.2010 

Przychody ze 

sprzedaży ogółem 
15 758  11 121  3 972  2 777  

Zysk (strata) ze 

sprzedaży 
-549  -1 000  -138  -250  

Zysk(strata) z 

działalności 

operacyjnej 

-420  -930  -106  -232  

EBITDA -47  -587  -12  -147  

Zysk (strata) brutto -220  -974  -55  -243  

Zysk netto (strata) -220  -974  -55  -243  

Amortyzacja 373  343  94  86  

BILANS w tys. PLN w tys. EUR 

stan na: 30.06.2011 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2010 

Należności 

długoterminowe 
1 325  921  332  222  

Należności 

krótkoterminowe 
757  354  190  85  

Środki pieniężne i 

inne aktywa 
1 306  6 854  328  1 653  

Kapitał własny 16 540  5 740  4 149  1 385  

Zobowiązania 

krótkoterminowe 
3 529  11 526  885  2 780  

Zobowiązania 

długoterminowe 
188  0  47  0  

 

 

6 Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i 

wprowadzanymi instrumentami finansowymi 

6.1 Główne czynniki ryzyka związane z Emitentem 

6.1.1 Ryzyko związane z sytuacja makroekonomiczną 

 

Emitent działa wyłącznie na rynku krajowym w związku z tym jego działalność zależy 

od sytuacji makroekonomicznej Polski. Popyt na towary sprzedawane w spółce 

związany jest głównie z poziomem wydatków konsumpcyjnych, a więc z sytuacją 

finansową konsumentów. W ciągu ostatnich lat obserwowany jest wzrost siły 

nabywczej ludności kraju. Jednak istnieje możliwość zmiany tego trendu.  
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6.1.2 Ryzyko związane z konkurencją 

 

Na Polskim rynku nie istnieją sieci delikatesów czy sklepów specjalistycznych 

prowadzące działalność na taką samą skalę jak Organic Farma Zdrowia S.A. Rynek 

detalicznej sprzedaży produktów ekologicznych w Polsce jest bardzo rozdrobniony. 

Poza sklepami specjalistycznymi sprzedaż prowadzą supermarkety i hipermarkety na 

wydzielonych półkach. Produkty ekologiczne można również nabyć na niektórych 

stałych lub okazjonalnych straganach. W związku z tym pozycję konkurencyjną 

Spółki można określić jako bardzo dobrą. Organic Farma Zdrowia S.A. jest pionierem 

na rynku detalicznej sprzedaży żywności ekologicznej i niemodyfikowanej. 

Nie ma jednak pewności, że w przyszłości na rynku nie pojawią się inne podmioty 

prowadzące podobną do Spółki działalność. Ponadto istnieje ryzyko wzrostu 

konkurencji poprzez umocnienie pozycji podmiotów obecnie funkcjonujących na 

rynku. Organic Farma Zdrowia S.A. zamierza przeciwdziałać temu ryzyku poprzez 

intensyfikację inwestycji w rozbudowę sieci delikatesów. Inwestycje te możliwe są 

dzięki pozyskaniu 3 mln zł od Funduszu Avallon MBO. 

 

6.1.3 Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawa 

 

Regulacje prawne w Polsce ulegają ciągłym zmianom. Zachodzi konieczność 

ponoszenia kosztów monitoringu zmian legislacyjnych oraz dostosowywania 

działalności do zmieniających się przepisów. Istnieje ryzyko rozbieżności 

interpretacyjnych przepisów prawa dokonywanych przez Spółkę oraz organy 

administracji. 

 

6.1.4 Ryzyko pogorszenia koniunktury na rynku produktów ekologicznych 

 

Zdrowy tryb życia staje się coraz bardziej popularny w Polsce. Przekłada się to na 

ciągły wzrost zainteresowania zdrową żywnością i innymi produktami ekologicznymi. 

Co prawda rynek żywności ekologicznej w Polsce dopiero się formuje, ale przewiduje 

się, że dynamicznie będzie się rozwijał, a wzrost zainteresowania produktami 

ekologicznymi będzie trwałym trendem. Ostrożne szacunki mówią o 100% wzroście 

rynku w ciągu następnych 3 lat. Spółka nie może jednak zapewnić, że szacunki 

okażą się prawdziwe. Nie jest wykluczone, że na skutek nieprzewidywalnych 

okoliczności obecnie obserwowana tendencja ulegnie zmianie, co może negatywnie 

wpłynąć na działalność, wyniki i sytuację finansową Spółki. 

 

6.1.5 Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży 

 

Z uwagi na charakter prowadzonej przez Organic Farma Zdrowia S.A. działalności, 

przychody Spółki podlegają sezonowym wahaniom. Najsłabsze obroty występują 

latem zwłaszcza w sezonie urlopowym, kiedy sprzedaż spada o 15-20% w stosunku 

do średniej rocznej. Najlepsze obroty występują zimą i wiosną, głównie w okresach 

przedświątecznych. Obroty w grudniu i kwietniu podnoszą się o 20% w stosunku do 

średniej rocznej. Znaczną część asortymentu Spółki stanowią produkty spożywcze, 

na które popyt najsilniej podlega wahaniom sezonowym. Spółka stara się 

zdywersyfikować ofertę wprowadzając do asortymentu produkty dla alergików, 
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diabetyków, kobiet w ciąży, karmiących mam, jak również produkty niespożywcze – 

kosmetyki, środki czystości. Prowadzone działania spowodują w przyszłości 

zmniejszenie cyklicznych wahań sprzedaży. 

 

6.1.6 Ryzyko związane z lokalizacją punktów sprzedaży 

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na przyszłe przychody Organic 

Farma Zdrowia S.A. jest wybranie lokalizacji punktów sprzedaży. Są to przede 

wszystkim duże centra handlowe. W przypadku podjęcia błędnej decyzji Spółka 

naraża się na znaczne koszty. Dotychczasowo większość decyzji w tym zakresie była 

trafiona o czym świadczy ciągły, bardzo duży wzrost sprzedaży. Niemniej niektóre 

lokale nadal przynoszą wysokie straty ponieważ są zlokalizowane w centrach 

handlowych, które odwiedza zbyt mała liczba klientów. Spółka zamknęła skutecznie 3 

nierentowne sklepy w 2010 roku i planuje zamknięcie jeszcze 2-3 sklepów w 2011 

roku. 

 

6.1.7 Ryzyko kursu walutowego 

 

Ze względu na fakt, iż ok. 40% produktów oferowanych w punktach sprzedaży 

Organic Farma Zdrowia S.A. stanowią produkty importowane (przez dostawców 

Spółki bądź bezpośrednio), Spółka narażona jest na ryzyko wzrostu kursu walut 

(głównie Euro) czyli w konsekwencji wzrost cen zakupu u dostawców. Ponadto 

Organic Farma Zdrowia S.A. związana jest umowami najmu nieruchomości w 

większości denominowanymi w Euro. W przypadku niekorzystnych wahań kursów 

walut koszty działalności Spółki wzrastają, co negatywnie przekłada się na wynik 

finansowy. Każde wzmocnienie złotówki powoduje automatyczną obniżkę kosztów 

operacyjnych, a wejście Polski do strefy Euro pozwoliłoby na całkowitą eliminację 

ryzyka walutowego. Organic Farma Zdrowia S.A. nie posiadała i nie posiada opcji 

walutowych, kredytów i pożyczek w walutach obcych. 

 

6.1.8 Ryzyko związane z prowadzeniem przez Spółkę działalności 

handlowej na podstawie umów najmu lokali 

 

Spółka nie posiada własnych nieruchomości, działalność handlowa prowadzona jest w 

wynajmowanych lokalach. Umowy najmu zawierane są na 5 albo 10 lat, bez prawa 

do ich przedterminowego rozwiązania, co zapewnia stabilność funkcjonowania 

placówek handlowych (możliwość wypowiedzenia umowy przez wynajmującego w 

enumeratywnie wskazanych przypadkach zawinionych przez Wynajmującego np. 

nieuiszczania czynszu). W przypadku braku rentowności danej placówki handlowej, 

treść umów najmu ogranicza możliwość zmiany przeznaczenia lokalu na inny rodzaj 

działalności albo podnajem. Natomiast w przypadku nie przedłużenia stosunku najmu 

po jego wygaśnięciu zachodziła będzie konieczność poniesienia jednorazowo 

niezamortyzowanych nakładów inwestycyjnych związanych z budową i częściowo z 

wyposażeniem takiego sklepu. 

 

6.1.9 Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców 
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Spółka zaopatruję się u ponad 100 różnych dostawców z czego około 10 można 

nazwać głównymi. W przypadku wstrzymania dostaw, od któregoś z głównych 

dostawców istnieje ryzyko chwilowego braku zaopatrzenia w pewne produkty i 

chwilowe zmniejszenie obrotów powodujące pogorszenie wyniku finansowego. 

Niemniej żaden z dostawców nie jest na tyle dominujący aby trwale zagrozić 

dostawom do Spółki. W każdej grupie produktowej występuje na rynku kilku 

dostawców w związku z czym dostawy z pojedynczych firm mogą zostać w krótkim 

czasie zastąpione dostawcami konkurencyjnymi. W celu uzyskania poprawy 

warunków handlowych Spółka będzie dążyć do zwiększania obrotów z 

najważniejszymi dostawcami co może wpłynąć na spadek ich ogólnej ilości w 

przyszłości, jednakże dywersyfikacja dostaw w zakresie konkretnych grup 

towarowych będzie zachowywana. 

 

6.1.10 Ryzyko związane z czynnikami losowymi 

 

Czynnikiem mogącym powodować zniszczenie jest pożar lub inny czynnik losowy. 

Aby zminimalizować ryzyko utraty wyposażenia oraz towarów Spółka posiada umowy 

ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 

 

6.2 Główne czynniki ryzyka związane z wprowadzanymi instrumentami 

finansowymi 

6.2.1 Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności rynku 

 

Ceny papierów wartościowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu 

NewConnect ulegają wahaniom, które zależą od trudnych do przewidzenia zmian w 

kształtowaniu się relacji popytu i podaży. Ponadto obrót papierami wartościowymi w 

alternatywnym systemie obrotu NewConnect charakteryzuje się stosunkowo niską 

płynnością. W związku z tym istnieje ryzyko, że inwestor posiadający akcje Organic 

Farma Zdrowia S.A. nie będzie mógł ich sprzedać po satysfakcjonującej cenie i/lub w 

założonej przez siebie ilości. Inwestorzy powinni brać pod uwagę możliwość 

poniesienia straty w wyniku sprzedaży akcji po cenie niższej od ceny nabycia jak 

również ewentualność okresowego braku możliwości sprzedaży posiadanych przez 

siebie akcji. Wpływ na ograniczenie płynności akcji Emitenta może mieć 

zobowiązanie pana Sławomira Chłonia, pana Przemysława Tomaszewskiego oraz 

funduszu Coöperatief Avallon MBO U.A. do niesprzedawania akcji Emitenta do dnia 

wprowadzenia Emitenta na rynek podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w 

Warszawie, ale nie później niż do 30 czerwca 2013 roku, które wynika z zawartej 

między ww. podmiotami umowy inwestycyjnej. 

 

6.2.2 Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o 

wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu 

 

Zgodnie z §11 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu, jego organizator może 

zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: 

1) na wniosek Emitenta, 

2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
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3) jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 

Zgodnie z §12 ust. 1 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu, jego organizator 

może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 

1) na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym 

zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków, 

2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

3) 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, 

4) wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. 

Zgodnie z §12 ust. 2 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu, jego organizator 

wyklucza instrumenty finansowe z obrotu: 

1) w przypadkach określonych przepisami prawa, 

2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 

4) 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. 

Zgodnie z §12 ust. 3 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu, przed podjęciem 

decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator ASO może 

zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. 

Zgodnie z § 16 ust 1. Regulaminu ASO stanowi, że jeśli emitent nie wykonuje 

obowiązków określonych w niniejszym rozdziale Organizator Alternatywnego 
Systemu może: 

1) upomnieć emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie 

internetowej, 

2) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie, 

3) wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.  

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi w art. 16 ust. 3 stanowi, że Spółka 

prowadząca giełdę lub spółka prowadząca rynek pozagiełdowy może organizować 

alternatywny system obrotu. Do spółki prowadzącej rynek regulowany, która 

organizuje alternatywny system obrotu, stosuje się odpowiednio art. 78, art. 78a, 

art. 81a–81g i art. 104a oraz przepisy wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 oraz 

pkt 5 – w zakresie, w jakim przepisy wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5 

określają warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia działalności. 

Zgodnie z art. 78 ust. 2-3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi organizator 

ASO na żądanie Komisji, 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. W 

przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w 

okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego 

funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu 

dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów 

inwestorów, na żądanie Komisji, Organizator ASO zawiesza obrót tymi instrumentami 

finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi na żądanie 

Komisji, Organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty 

finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu 

funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu 
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dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie 

interesów inwestorów. 

Zawieszenie notowań akcji lub ich wykluczenie z obrotu może mieć negatywny wpływ 

na płynność akcji w obrocie wtórnym oraz ich wartość rynkową, a w szczególności 

może utrudnić akcjonariuszom ich zbywanie. 

 

6.2.3 Ryzyka związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez 

KNF 

 

Spółki notowane w ASO mają status spółek publicznych w rozumieniu Ustawy o 

Ofercie Publicznej i Ustawy o Obrocie. W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub 

wykonuje nienależycie obowiązki wynikające z przepisów prawa a w szczególności z 

Ustawy o Ofercie lub Ustawy o Obrocie KNF może nałożyć na Emitenta kary 

administracyjne. 

Sankcje wynikają w szczególności z art. 96 i art. 97 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz 

art. 169 – 176 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

 

7 Historia Emitenta, opis działalności i struktura akcjonariatu. 

7.1 Krótki opis historii Organic Farma Zdrowia S.A. 

 

Sieć sklepów z ekologiczną żywnością pod nazwą Organic Market powstała w 

październiku 2003 r. i została założona przez Przemysława Tomaszewskiego, po 

sukcesie sieci sklepów Zielone Oko, sklepów założonych w połowie lat 90-tych przez 

Henryka Tomaszewskiego – ojca Przemysława. W miarę szerzenia się idei zdrowego 

stylu życia oraz rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, rosło zapotrzebowanie na 

produkty wytwarzane naturalnymi metodami, pozbawione sztucznych środków 

konserwujących. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie w centrach i galeriach 

handlowych w Warszawie i Poznaniu powstawały kolejne sklepy sieci. Na początku 

2006 roku sieć liczyła 5 sklepów (4 w Warszawie i 1 w Poznaniu). 

W dniu 23 marca 2006 roku, Przemysław Tomaszewski i Sławomir Chłoń zawiązali 

spółkę z o.o. pod firmą Organic Farma Zdrowia, która otworzyła własne, nowe 

delikatesy ekologiczne w Krakowie oraz przejęła sklepy sieci Organic Market metodą 

wykupu – 4 sklepy, oraz poprzez wniesienie aportem – 2 sklepy na przełomie roku. 

Przejmowane sklepy zostały przestawione na delikatesy (więcej luksusowych 

produktów, zmiana wyglądu lokalu, loga itp.). Na początku 2007 r. Spółka miała już 

7 placówek. 

W dniu 26 marca 2007 roku – Organic Farma Zdrowia Sp. z o.o. powołała do życia 

spółkę córkę - Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o. - w której posiadała 75% udziałów, 

a 25% udziałów posiadał założyciel Ekosfery, obecnie Emitent posiada 100% 

udziałów w Spółce, natomiast działalność sklepu została przeniesiona do Organic 

Farma Zdrowia S.A. Ekosfera.pl jest obecnie najlepszym sklepem internetowym w 

Polsce oferującym ekologiczną żywość, kosmetyki i środki piorąco-czyszczące. Sklep 

oferuje blisko 2.000 artykułów, które dostarcza klientom w całej Polsce. 

W dniu 5 listopada 2007 r. w wyniku przekształcenia Organic Farma Zdrowia Spółka 

z o.o., powstała spółka akcyjna pod firmą: Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie z kapitałem zakładowym w wysokości 1.529.550,00 zł, który 

dzielił się na 1.529.550 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda. W wyniku 
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kolejnych emisji akcji serii C, D, E, F i G kapitał zakładowy Spółki obecnie wynosi 

3.883.696,00 zł. 

W dniu 30 stycznia 2008 r. Spółka zadebiutowała w alternatywnym systemie obrotu 

na rynku NewConnect. Do obrotu zostały wprowadzone akcje serii C i D. 

W kwietniu 2008 r. Spółka nabyła 28% udziałów w Green Way Sp. z o.o., zajmującej 

się prowadzeniem, w formie franchisingu, sieci barów i restauracji wegetariańskich 

(35 lokali). 

W lutym i sierpniu 2008 r. Spółka nabyła w sumie 30% udziałów w Bio Planet Sp. z 

o.o., która jest jednym z liderów dystrybucji, importu oraz konfekcjonowania 

żywnościowych produktów rolnictwa ekologicznego na polskim rynku. 

W dniu 5 maja 2010 r. główni akcjonariusze spółki: Sławomir Chłoń i Przemysław 

Tomaszewski podpisali umowę inwestycyjną z funduszem Coöperatief Avallon MBO 

U.A. zarejestrowanym w Amsterdamie. W wyniku umowy fundusz Coöperatief 

Avallon MBO U.A. nabył 1.273.973 akcji zwykłych na okaziciela serii F po cenie 

emisyjnej 7,30 zł za akcje, stając się tym samym znaczącym akcjonariuszem Spółki. 

Strony umowy inwestycyjnej zobowiązały się do współdziałania w zakresie 

zarządzania Spółką oraz wprowadzenia jej akcji do obrotu na rynku podstawowym 

GPW do połowy 2013 r. 

W dniu 2 września 2010 r. Spółka nabyła 100% udziałów w Eko-Wital Sp. z o.o., 

wiodącego dystrybutora produktów organicznych, specjalizującego się w dystrybucji 

ekologicznych, naturalnych i prozdrowotnych napojów i produktów spożywczych dla 

dużych sieci handlowych oraz sklepów z ekologiczną i naturalną żywnością. 

Jednocześnie Spółka dokonała dwukrotnego podwyższenia kapitału zakładowego 

Eko-Wital Sp. z o.o. o łączną kwotę 950 tys. zł, w związku z planowanym rozwojem 

jej działalności operacyjnej. Inwestycja w Eko-Wital jest elementem strategii rozwoju 

Organic Farma Zdrowia S.A., która zamierza konsolidować podmioty na rynku 

ekologicznych i prozdrowotnych produktów spożywczych, a także rozwijać działalność 

dystrybucyjną równolegle do działalności detalicznej. 

Obecnie sieć Organic Farma Zdrowia liczy dwadzieścia dwa delikatesy. Są one 

zlokalizowane w najlepszych galeriach handlowych w Polsce: Galeria Mokotów, 

Arkadia, Złote Tarasy, Sadyba Best Mall, Wola Park, CH Targówek, Galeria Metro Bis, 

Park Handlowy Ikea Janki, Poznań Plaza, Stary Browar Poznań, Silesia Katowice, 

Galeria Krakowska, Kraków Plaza, Manufaktura Łódź, Galeria Bałtycka, Magnolia 

Park, Galeria Łódź, Galeria KEN i CH Auchan w Rumii i Płocku oraz na ul. Chmielnej w 

centrum Warszawy i ul. Fieldorfa – Warszawa Gocław. Odwiedziło je dotychczas 

ponad 3 miliony klientów. Emitent podpisał umowę na kolejny lokal w nowo-

powstającym CH Józefosław oraz aneks do umowy na powiększenie lokalu 

sklepowego w delikatesach Arkadia do 255 m2, co oznacza, że jest to obecnie 

największy sklep z żywnością ekologiczną w Polsce. 

W 2010 r. Spółka rozpoczęła proces rewitalizacji istniejących delikatesów – zgodnie z 

nową koncepcją architektoniczno–wizualno–komunikacyjną Spółki – od najstarszych 

delikatesów w CH Wola Park w Warszawie. Nowa, elegancka, delikatesowa, 

nowoczesna, funkcjonalna a zarazem nawiązująca w swoich kolorach i użytych 

materiałach do natury i ekologii koncepcja została entuzjastycznie przyjęta przez 

klientów. Obecnie kierownictwo Spółki pracuje nad przygotowaniem planu podobnej 

rewitalizacji dla 5 kolejnych delikatesów jeszcze w 2011 roku. 

 

7.2 Ogólny zarys działalności Emitenta 

 

Organic Farma Zdrowia S.A. to pierwsza i największa w Polsce sieć 

samoobsługowych delikatesów z produktami ekologicznymi: przede wszystkim 

żywnością, a także kosmetykami i środkami czyszcząco-piorącymi. Oferta 
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delikatesów skierowana jest do osób, które pragną odżywiać się smacznie i zdrowo. 

Produkty sprzedawane w sklepach zostały wytworzone bez użycia sztucznych 

nawozów i chemicznych środków ochrony roślin. Nie zawierają chemicznych środków 

konserwujących. Poza certyfikowaną żywnością ekologiczną delikatesy posiadają 

bogatą ofertę produktów dla wegan, wegetarian, diabetyków, alergików, a także 

osób stosujących różnego rodzaju diety: bezmięsne, bezglutenowe, bezmleczne, 

makrobiotyczne i inne. W sieci jest również duży wybór artykułów dla kobiet w ciąży i 

karmiących mam. 

Oprócz produktów ekologicznych w sieci ORGANIC FARMA ZDROWIA dostępna jest 

również żywność bezglutenowa, która nie zawiera glutenu, czyli białka roślinnego 

czterech podstawowych zbóż (pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa), artykuły dla 

diabetyków, ściśle wyselekcjonowane produkty regionalne oraz produkty Fair Trade. 

 

7.2.1 Produkty Organic Farma Zdrowia S.A. 

 

W ofercie sieci delikatesów Organic Farma Zdrowia znajdują się certyfikowane 

produkty ekologiczne wytworzone bez użycia sztucznych nawozów i chemicznych 

środków ochrony roślin: 

- warzywa i owoce, 

- masło, białe i żółte sery, śmietana, jaja, zsiadłe mleko, 

- kozie mleko i jego przetwory (sery, jogurty), 

- wędliny ekologiczne, 

- mąki razowe, kasze, płatki zbożowe, musli, makarony razowe, ryż 

pełnoziarnisty, 

- pieczywo z pełnego przemiału bez polepszaczy, 

- ziarna (żyto, orkisz, słonecznik, dynia), 

- artykuły makrobiotyczne (sosy sojowe, miso, glony, umeboshi), 

- artykuły dla osób na diecie bezglutenowej, 

- oleje tłoczone na zimno, 

- owoce suszone na słońcu, 

- przetwory warzywne i owocowe, 

- napoje ryżowe, owsiane i sojowe, 

- soki warzywne i owocowe, 

- wina wyprodukowane z ekologicznych winogron i miody pitne, 

- piwa niepasteryzowane, 

- produkty Slow-Food, 

- kosmetyki, 

 

oraz inne produkty: 

- produkty regionalne, 

- wody mineralne i źródlane, 

- produkty do sushi, 

- gotowe dania w słoikach, 

- garmażeryjne wyroby wegetariańskie (pasztety, pasty, kotlety, wędliny, tofu), 

- produkty dla diabetyków (słodycze, dżemy, słodziki), 

- artykuły dla alergików, 

- miody, 

- przyprawy, 

- bezdetergentowe środki czystości 

- ceramiczne patelnie beztłuszczowe. 
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Emitent stworzył najlepszą ogólnopolską sieć delikatesów sklepów Organic Farma 

Zdrowia. Spółka będzie dynamicznie rozwijać sklep internetowy www.ekosfera24.pl, 

aby utrzymał pozycję lidera w sprzedaży w Internecie. 

Spółka ORGANIC FARMA ZDROWIA ma do zaoferowania w swoich delikatesach ponad 

4.000 produktów. Emitent w sposób ciągły poszukuje nowych, atrakcyjnych i 

poszukiwanych przez klientów wyrobów. Bardzo szybko rosnąca ilość 

rolników/producentów i przetwórców żywności ekologicznej w Polsce (na koniec 2006 

r. było 9.500 gospodarstw ekologicznych, a na koniec 2010 r. było ponad 21.000 

gospodarstw, co oznacza 20% wzrost do 2009 r.) powoduje ciągły napływ zupełnie 

nowych lub modyfikację istniejących produktów (pod względem jakości, ceny, 

trwałości, wielkości, różnorodności smaków, zapachów i opakowań). Emitent, 

poprzez stały kontakt z największymi producentami, przetwórcami i hurtownikami, 

monitoruje w sposób ciągły zmiany na rynku i wprowadzane nowe lub modyfikowane 

produkty. Jeśli wewnętrzna ocena produktu jest pozytywna to produkt trafia na półki 

delikatesów. 

Również ciągły kontakt z importerami oraz własny import pozwalają na sprowadzanie 

wszelkich atrakcyjnych produktów ekologicznych, których nie produkuje się w Polsce 

lub produkuje się w zbyt małych ilościach czy w zbyt małym i nieregularnym 

wyborze. 

Wybór nowych produktów krajowych i importowanych jest w ogromnej mierze oparty 

o konkretne oczekiwania klientów sieci, dzięki czemu nowe produkty znajdują bardzo 

szybko nabywców. 

 

7.2.2 Spółki zależne i stowarzyszone Organic Farma Zdrowia S.A. 

 

Emitent tworzy grupę kapitałową w skład której wchodzą: 

 
 Eko-Wital Sp. z o.o. - spółka zależna (100% kapitału i głosów), 

 Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o. – spółka zależna (100% kapitału i głosów), 

 Bio Planet Sp. z o.o. - spółka stowarzyszona (30% kapitału i głosów), 

 Green Way S.A. - spółka stowarzyszona (28% kapitału i głosów). 

 

Eko-Wital Sp. z o.o. – jest wyspecjalizowanym importerem i dystrybutorem 

produktów naturalnych i ekologicznych. Eko-Wital działa od 2001 roku. Jest liderem 

rynku specjalizując się w dystrybucji ekologicznych, naturalnych i prozdrowotnych 

napojów i produktów spożywczych dla dużych sieci handlowych oraz sklepów z 

ekologiczną i naturalną żywnością. Już 10% sprzedaży spółki to produkty pod marką 

"Dr Zdrowie". Jest dynamicznie rozwijającą się firmą handlową o zasięgu 

ogólnopolskim. Spółka współpracuje z sieciami delikatesów, supermarketami, 

hipermarketami jak również ze sklepami ekologicznymi w całej Polsce. W swojej 

ofercie posiada ponad 900 produktów. Stanowi ona przekrój poprzez wszystkie 

kategorie produktów. Oferuje kompleksową usługę począwszy od dostaw pełnej 

gamy produktów naturalnych i ekologicznych, poprzez materiały informacyjne i 

szkolenia dla obsługi sklepów, po organizowanie promocji i degustacji. Od początku 

2011 r. Eko-Wital dysponuje największą infrastrukturą magazynową w polskiej 

branży ekologicznej z magazynami w Warszawie i Katowicach o łącznej kubaturze 

5.000 m3, dwiema profesjonalnymi chłodniami o kubaturze 300 m3 i nowoczesnym 

dokiem ładunkowym. 
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Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o. – spółka została założona jako podmiot celowy 

do prowadzenia delikatesów internetowych ekosfera.pl, obecnie www.ekosfera24.pl . 

Ponieważ delikatesy internetowe zostały inkorporowane do Organic Farma Zdrowia 

celem lepszego wykorzystania wspólnych magazynów produktowych, spółka Ekosfera 

nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej. 

 

Bio Planet Sp. z o.o. – obecnie jest jednym z krajowych liderów w zakresie: 

konfekcjonowania i sprzedaży żywności ekologicznej (suszone owoce, orzechy, ryże, 

ziarna, strączkowe i inne), importu markowych produktów rolnictwa ekologicznego, 

dystrybucji żywności ekologicznej. Spółka powstała na początku 2006 roku w Gdyni. 

Pierwszą specjalizacją firmy była dystrybucja żywności ekologicznej dla sektora HO-

RE-CA (w szczególności dla lokali gastronomicznych sieci Green Way). Latem 2007 r. 

Spółka uruchomiła swój własny, certyfikowany Zakład Konfekcjonowania w Wilkowej 

Wsi (otulina Puszczy Kampinoskiej niedaleko od Warszawy) oraz wprowadziła na 

rynek produkty sprzedawane pod własną marką Bio Planet. Dzięki najwyższej jakości 

produktów w krótkim czasie stała się jednym z liderów branży, szczególnie w 

zakresie suszonych owoców ekologicznych (morele, figi, daktyle, śliwki, rodzynki). 

Spółka rozwija też dział konfekcjonowania usługowego żywności ekologicznej 

(private labels). Aktualnie Bio Planet oprócz dostarczania na rynek najwyższej jakości 

produktów pod własnym brandem, jest także bezpośrednim importerem takich 

marek, jak: Alce Nero, Allos, Campomar Nature, Candy Tree, Glaserne Meierei, 

Natumi, Neumarkter Lammsbreau, Tenuta del Levante, Volekel, Zwergenwiese. Od 

września 2008 intensywnie rozwija następny segment produktowy - nabiał 

ekologiczny (Eko-Łukta, Frąckowiak, Blauer Engel). W ofercie dostępne są pierwsze 

na polskim rynku ekologiczne piwa pszeniczne i orkiszowe, a także bio-cola dla dzieci 

bez cukru i kofeiny stanowiąca znakomitą alternatywą dla osób preferujących zdrowy 

styl odżywiania. Bio Planet współpracuje także z barami wegetariańskimi Green Way, 

zaopatruje także liczne lokale gastronomiczne, które za priorytet stawiają sobie 

jakość, smak i walory odżywcze serwowanych potraw. 

 

Green Way S.A. - skupia się na prowadzeniu w formie franchisingu sieci barów i 

restauracji wegetariańskich. Pod marką Green Way istnieje obecnie 30 lokali, co daje 

spółce pozycję lidera w skali kraju, a nawet w skali międzynarodowej. Spółka 

powstała w 1997 roku w Sopocie jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Obecnie z jej usług korzysta ponad 3 miliony Polaków rocznie, którzy czynią to 

głównie dla zachowania swego zdrowia, prozdrowotnej edukacji, a także z chęci 

działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. 

Spółka Green Way S.A. jest właścicielem marki Green Way i know-how sieci, której 

jednostki są powiązane z centralą na podstawie umów franchisingowych. 

Celem spółki jest tworzenie nowych punktów gastronomicznych. Spółka opracowała 

dwa nowe koncepty – restauracje uliczne pod marką „Food for Life” oraz bary 

„Foodcourt-owe” pod marką Vegemania. Pierwsze dwa lokale Food For Life już 

działają ( W Sopocie przy ulicy Monte Casiono i w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej) i 

odnoszą ogromny sukces rynkowy dzięki nowym, wyśmienitym, nowoczesnym i 

międzynarodowym potrawą. Również pierwszy lokal Vegemania działa od maja w CH 

Port Łódź i od razu stał się jednym z najczęściej wybieranych lokali w tamtejszym 

Food-courcie. Propagowana kuchnia opiera się w maksymalnym stopniu o produkty 

naturalne, surowce i półprodukty o wyraźnych właściwościach prozdrowotnych, wiele 

oferowanych napojów posiada certyfikat ekologiczny. Serwowane potrawy i napoje 

powstają na podstawie własnych, oryginalnych receptur i przepisów stanowiących 

know–how firmy. Gastronomia jest podstawowym obszarem działalności firmy. W 

szerszym kontekście, często niematerialnym, działalność ta obejmuje także 

http://www.ekosfera24.pl/
http://www.greenway.pl/
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wspomaganie i propagowanie zdrowego stylu odżywiania się, ochronę środowiska 

naturalnego i zwierząt. 

 

7.2.3 Cele strategiczne Organic Farma Zdrowia S.A. 

 

Nadal największym priorytetem dla Spółki jest uzyskanie dodatniego i stabilnego 

wyniku EBITDA co powinno nastąpić w 2011 roku, a następnie uzyskanie dodatniego 

wyniku netto. Większość delikatesów sieci jest już rentowna, a Zarząd będzie 

koncentrował swoją uwagę na dalszej jej poprawie oraz jak najszybszym 

doprowadzeniu do stanu, w którym wszystkie, istniejące dłużej niż 2 lata sklepy będą 

rentowne. Zarząd nadal intensywnie poszukuje rozwiązania umożliwiającego 

zamknięcie jeszcze 2-3 delikatesów, które powyższej zasady nie są w stanie spełnić. 

Podnoszenie marży handlowej poprzez poszukiwanie korzystniejszych źródeł 

zaopatrzenia i logistyki dostaw oraz koncentracja na szybkim podnoszeniu średniego 

koszyka wartości zakupów dokonywanych przez klientów a także praca nad 

pozyskiwaniem nowych klientów to główne czynniki planowanego, dynamicznego 

wzrostu rentowności w 2011 r. 

Realizacja II transzy inwestycyjnej przez Fundusz Avallon MBO w kwocie 3 mln zł 

pozwoli Spółce jeszcze bardziej zwiększyć siłę zakupową oraz dokonanie inwestycji w 

pozyskanie 4-5 kolejnych delikatesów oraz rewitalizację wielu istniejących 

delikatesów zgodnie z nowa koncepcją architektoniczno- wizualno- komunikacyjną 

przyjętą na jesieni 2010 r. 

 

 

7.3 Struktura akcjonariatu, z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających 

ponad 5% głosów na WZA 

 

 

Lp 

 

Akcjonariusz 

 

Liczba 

akcji 

 

% 

kapitału 

 

Liczba 

głosów 

 

% 

głosów 

 

1 Coöperatief Avallon MBO UA* 1.709.932 44,03% 1.709.932 36,78% 

2 Sławomir Chłoń wraz z osobami 

bliskimi i podmiotem zależnym* 

933.106 24,03% 1.280.731 27,55% 

3 Przemysław E. Tomaszewski* 531.200 13,68% 809.300 17,41% 

4 Teresa Jadwiga Dolczewska 172.167 4,43% 241.692 5,20% 

5 pozostali akcjonariusze 537.291 13,83% 606.816 13,06% 

 
suma 3.883.696 100,00% 4.648.471 100,00% 

 

*W dniu 5 maja 2010 r. została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy panem 

Sławomirem Chłoniem i panem Przemysławem Tomaszewskim a funduszem 

Coöperatief Avallon MBO U.A. Strony umowy inwestycyjnej zobowiązały się do 

współdziałania w zakresie zarządzania Spółką i wprowadzenia jej na rynek 

podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie do 30 czerwca 2013 
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r. Zgodnie z powyższym 15 lipca 2010 r. pan Sławomir Chłoń wraz z panem 

Przemysławem Tomaszewskim i funduszem Coöperatief Avallon MBO U.A. 

poinformowali iż działają w porozumieniu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz 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. 

 

 

8 Informacje dodatkowe 

8.1 Kapitały własne 

 

Według sprawozdania finansowego Emitenta na 30 czerwca 2011 r. kapitał własny 

wynosił 16.540.130,34 zł i składały się na niego: 

 

- kapitał zakładowy w wysokości 3.883.696,00 zł, 

- kapitał zapasowy 23.154.056,19 zł, 

- strata netto z lat ubiegłych 10.277.587,28 zł, 

- strata netto roku bieżącego 220.034,57 zł. 

 

W dniu 19 kwietnia 2011 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował podwyższenie 

kapitału zakładowego o kwotę 410.959,00 zł, wpisując do rejestru 410.959 akcji 

zwykłych na okaziciela serii G, w wyniku czego kapitał zakładowy wzrósł o kwotę 

410.959,00 zł, a kapitał zapasowy o kwotę 2.480.966,70 zł. 

 

8.2 Dokumenty korporacyjne udostępnione do wglądu 

 

Statut Emitenta, Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Regulamin Rady 

Nadzorczej oraz Regulamin Zarządu są dostępne na stronie internetowej Emitenta 

www.organicmarket.pl. 

 

 

9 Wskazanie miejsca udostępnienia ostatniego dokumentu 

informacyjnego oraz raportów okresowych Emitenta 

 

Ostatni dokument informacyjny Emitenta jest dostępny na jego stronie internetowej 

www.organicmarket.pl oraz na stronie internetowej www.newconnect.pl. 

Raporty okresowe Emitenta publikowane są w systemie EBI i ESPI dostępne na 

stronie internetowej www.newconnect.pl oraz na stronie internetowej Emitenta 

www.organicmarket.pl. 

http://www.newconnect.pl/
http://www.newconnect.pl/
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10 Definicje i objaśnienia skrótów 

 

Termin / skrót Wyjaśnienie 

ASO, alternatywny system, alternatywny 

system obrotu, NewConnect 

Alternatywny System Obrotu, o którym 

mowa w art. 3 pkt. 2) Ustawy o Obrocie, 

organizowany przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A 

Organizator ASO, Organizator 

alternatywnego systemu obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. 

Regulamin ASO, Regulamin 

alternatywnego systemu obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu 

uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu 

Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z 

późn. zm.) – tekst jednolity Załącznik do 

Uchwały Nr 274/2007 Zarządu Giełdy z dnia 

27 kwietnia 2007 r. 

Emitent, Spółka, Organic Farma Zdrowia Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie 

KSH, Kodeks Spółek Handlowych Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 

Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 roku nr 

94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami) 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

S.A. 

GPW Giełda Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

Statut Statut Emitenta 

Ustawa o Obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 

instrumentami finansowymi (tekst jednolity 

Dz. U. z 2010 r. nr 211, poz. 1384 z 

późniejszymi zmianami) 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów  

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 

z 2007 r. nr 50 poz. 331 z późniejszymi 

zmianami) 

Ustawa o Ofercie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku 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) 

WZA, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Emitenta 

Zarząd  Zarząd Emitenta 
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