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WSTĘP 

 

 

EMITENT: 

Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w §1 ust.1 Statutu w brzmieniu: 

ORGANIC FARMA ZDROWIA Spółka Akcyjna. 

Formą prawną Emitenta jest spółka akcyjna. 

Krajem siedziby Emitenta jest Rzeczpospolita Polska. 

Siedzibą Emitenta jest Warszawa 

Adres siedziby: ul. Głubczycka11 lok. 1, 02-417 Warszawa 

Numer telefonu: (+48 22) 851-50-22 

Numer faksu: (+48 22) 851-50-22 

e-mail: info@organicmarket.pl 

Strona internetowa: www.organicmarket.pl 

 

 

AUTORYZOWANY DORADCA: 

Nazwa: ECM Dom Maklerski S.A. 

Siedziba: ul. Emilii Plater 53, 02-014 Warszawa, 

telefon: (+4822) 444-62-26 

telefax: (+4822) 444-62-29 

e-mail: biuro@ecmdm.pl 

Strona internetowa: www.ecmdm.pl 

 

 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wprowadza się do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
na rynku NewConnect, prowadzonym przez GPW: 
 

1) 73.530 Akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN kaŜda, 
2) 338.681 Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN kaŜda oraz 338.681 Praw do 

Akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN kaŜda. 
 

 

Termin waŜności niniejszego Dokumentu Informacyjnego upływa z dniem rozpoczęcia obrotu akcjami lub 
prawami do akcji Emitenta w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, jednakŜe nie później, 
niŜ 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. 

 

Informacje o zmianie danych zawartych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym w terminie jego waŜności, będą 
podawane do publicznej wiadomości na stronach internetowych: 

 

1. Emitenta: www.organicmarket.pl 
2. Autoryzowanego Doradcy: www.ecmdm.pl 
3. Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu: www.newconnect.pl 

 

Informacje aktualizujące dokument informacyjny będą publikowane w trybie jaki został przewidziany dla publikacji 
dokumentu informacyjnego. 
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I. CZYNNIKI RYZYKA 

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących akcji potencjalni inwestorzy powinni dokładnie 
przeanalizować czynniki ryzyka i inne informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym. KaŜde z omówionych 
poniŜej ryzyk moŜe mieć istotnie negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Spółki, 
a tym samym moŜe mieć istotnie negatywny wpływ na cenę akcji lub prawa inwestorów wynikające z tych akcji, w 
wyniku czego inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych. Potencjalni 
inwestorzy powinni mieć świadomość, Ŝe wartość Akcji oraz dochód z nich moŜe się zmniejszyć i Ŝe mogą nie 
otrzymać zwrotu z dokonanej inwestycji. 

Potencjalni inwestorzy powinni mieć świadomość, Ŝe ryzyka opisane poniŜej mogą nie być wszystkimi ryzykami, na 
jakie naraŜona jest Spółka. Emitent przedstawił tylko te czynniki ryzyka dotyczące jego działalności operacyjnej, 
które są mu znane. Mogą istnieć jeszcze inne czynniki ryzyka, które zdaniem Emitenta nie są obecnie przez niego 
zidentyfikowane, a które mogłyby wywołać skutki, o których mowa powyŜej. 

I.1. Czynniki Ryzyka Związane z Otoczeniem w Jakim Emitent Prowadzi Działalność 

I.1.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Emitent działa wyłącznie na rynku krajowym w związku z tym jego działalność zaleŜy od sytuacji 
makroekonomicznej Polski. Popyt na wyroby spółki związany jest głównie z poziomem wydatków konsumpcyjnych 
a więc z sytuacją finansową konsumentów. Obecnie obserwujemy wzrost siły nabywczej ludności spowodowany 
korzystną sytuacją gospodarczą kraju. Jednak istnieje moŜliwość, Ŝe ciągu najbliŜszych kilku lat sytuacja 
makroekonomiczna ulegnie pogorszeniu. 

I.1.2. Ryzyko pogorszenia koniunktury na rynku produktów ekologicznych 

Zdrowy tryb Ŝycia staje się coraz bardziej popularny w Polsce. Przekłada się to na wzrost zainteresowania zdrową 
Ŝywnością i innymi produktami ekologicznymi. Co prawda rynek Ŝywności ekologicznej w Polsce dopiero się 
formuje ale przewiduje się, Ŝe dynamicznie będzie się rozwijał a wzrost zainteresowania produktami ekologicznymi 
będzie trwałym trendem. OstroŜne szacunki mówią o 30% rocznym wzroście rynku przez następne 10 lat. Emitent 
nie moŜe jednak zapewnić, Ŝe szacunki okaŜą się prawdziwe. Nie jest wykluczone, Ŝe na skutek nieprzewidywalnych 
okoliczności obecnie obserwowana tendencja ulegnie zmianie, co moŜe negatywnie wpłynąć na działalność, wyniki i 
sytuację finansową Emitenta. 

I.1.3. Ryzyko konkurencji 

Na Polskim rynku nie istnieją sieci delikatesów czy sklepów specjalistycznych prowadzące działalność na taką samą 
skalę jak Emitent. Rynek detalicznej sprzedaŜy produktów ekologicznych w Polsce jest bardzo rozdrobniony. Poza 
sklepami specjalistycznymi sprzedaŜ prowadzą supermarkety i hipermarkety na wydzielonych półkach. Produkty 
ekologiczne moŜna równieŜ nabyć na niektórych stałych lub okazjonalnych straganach. W związku z tym pozycję 
konkurencyjną Emitenta moŜna określić jako bardzo dobrą. ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. jest pionierem 
na rynku detalicznej sprzedaŜy Ŝywności ekologicznej i niemodyfikowanej. 

Nie ma jednak pewności, Ŝe w przyszłości na rynku nie pojawią się inne podmioty prowadzące podobną do Emitenta 
działalność. Ponadto istnieje ryzyko wzrostu konkurencji poprzez umocnienie pozycji podmiotów obecnie 
funkcjonujących na rynku. 

Emitent zamierza przeciwdziałać temu ryzyku poprzez intensyfikację inwestycji w rozbudowę sieci delikatesów oraz 
rozszerzanie działalności o otwieranie i prowadzenie lokali gastronomicznych ze zdrową Ŝywnością. Inwestycje te 
moŜliwe będą dzięki pozyskaniu kapitału poprzez emisję nowych akcji. 

I.1.4. 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 rozbieŜności 
interpretacyjnych przepisów prawa dokonywanych przez Emitenta oraz organy administracji. 

I.1.5. Ryzyko zmiany przepisów podatkowych 

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami, a wiele z nich nie zostało sformułowanych w sposób 
dostatecznie precyzyjny i brak jest jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym 
zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, są w 
dalszym ciągu niejednolite. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności polskich przepisów 
podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego w państwach naleŜących do UE. Emitent nie moŜe 
wykluczyć zmian w przepisach podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na jego działalność. 

I.2. Czynniki Ryzyka Związane z Emitentem 

I.2.1. Sezonowość sprzedaŜy 

Z uwagi na charakter prowadzonej przez Emitenta działalności, przychody Emitenta podlegają sezonowym 
wahaniom. Najsłabsze obroty występują latem zwłaszcza w sezonie urlopowym, kiedy sprzedaŜ spada o 30% w 
stosunku do średniej rocznej. Najlepsze obroty występują zimą i wiosną, głównie w okresach przedświątecznych. 
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Obroty w grudniu i kwietniu podnoszą się o 30% w stosunku do średniej rocznej. Znaczną część asortymentu 
Emitenta stanowią produkty spoŜywcze, na które popyt najsilniej podlega wahaniom sezonowym. Emitent stara się 
zdywersyfikować ofertę wprowadzając do asortymentu produkty dla alergików, diabetyków, kobiet w ciąŜy, 
karmiących mam, jak równieŜ produkty niespoŜywcze – kosmetyki, środki czystości. Emitent rozpoczyna równieŜ 
otwieranie i prowadzenie lokali gastronomicznych ze zdrową Ŝywnością – są to restauracje wegetariańskie znanej w 
Polsce sieci Green Way otwierane na zasadzie współpracy franchisingowej. Podejmowane działania spowodują w 
przyszłości zmniejszenie cyklicznych wahań sprzedaŜy. 

I.2.2. Ryzyko skali działania 

Zwiększenie liczby punktów sprzedaŜy moŜe spowodować przejściowe problemy z zaopatrzeniem. W przypadku 
szybkiego rozwoju Emitenta pojawi się równieŜ konieczność zwiększenia liczby wysokokwalifikowanych 
pracowników, co będzie miało wpływ na zwiększenie się kosztów operacyjnych Emitenta. Przez pewien okres czasu 
nowe placówki nie będą rentowne, co moŜe spowodować przejściowo pogorszenie wyników finansowych Emitenta. 
Emitent tworzy własne centrum logistyczne w celu optymalizacji dystrybucji, co przyczyni się do znacznego 
zwiększenia efektywności zarządzania sprzedaŜą. 

I.2.3. Ryzyko utraty wysoko wykwalifikowanej kadry kierowniczej 

Aktualne otoczenie makroekonomiczne i gospodarcze w Polsce nie sprzyja budowaniu stabilnego zespołu wysoko 
wykwalifikowanej kadry. Gwałtowna presja na wzrost płac i znaczące zmniejszenie stopy bezrobocia to dwa 
zasadnicze czynniki wzrostu tego typu ryzyka. Istnieje ryzyko, iŜ utrata kluczowych pracowników moŜe w krótkim 
terminie wpłynąć na spadek efektywności działania Emitenta. Dlatego Emitent prowadzi motywacyjny system 
premiowy zaleŜny bezpośrednio od wypracowanych wyników, który jest bardzo pozytywnie odbierany przez 
pracowników. Zakłada się okresową kontrolę i potencjalną modyfikację tego systemu do aktualnych warunków 
rynkowych. W dalszej perspektywie zakłada się wprowadzenie systemu opcji na akcje dla kluczowej kadry 
menedŜerskiej. 

I.2.4. Ryzyko związane z lokalizacją punktów sprzedaŜy 

Jednym z najwaŜniejszych czynników wpływających na przyszłe przychody ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. 
jest wybranie lokalizacji punktów sprzedaŜy. Są to przede wszystkim duŜe centra handlowe. W przypadku podjęcia 
błędnej decyzji Emitent naraŜa się na znaczne koszty. Dotychczasowe sukcesy Emitenta i jego pozycja na rynku 
świadczą o skuteczności podjętych decyzji i działań. Doświadczona kadra zarządzająca Emitenta gwarantuje trafność 
podejmowanych w przyszłości decyzji. 

I.2.5. Ryzyko kursu walutowego 

Ze względu na to, Ŝe 35% produktów oferowanych w punktach sprzedaŜy Emitenta stanowią produkty 
importowane, Emitent ponosi znaczącą część kosztów w walutach obcych. Ponadto ORGANIC FARMA 
ZDROWIA S.A. związany jest umowami najmu nieruchomości denominowanymi w Euro. W przypadku 
niekorzystnych wahań kursów walut koszty działalności Emitenta mogą wzrosnąć co negatywnie przełoŜy się na 
wynik finansowy. W związku z tym istnieje ryzyko naraŜenia na niekorzystne wahania kursów walut. Obecna sytuacja 
makroekonomiczna sprzyja umacnianiu się polskiej waluty co zmniejsza koszty najmu oraz koszty importowanych 
produktów. Nie moŜna jednak wykluczyć, Ŝe obserwowana tendencja w przyszłości ulegnie odwróceniu. Obecnie 
Emitent nie posiada Ŝadnych kredytów i poŜyczek w walutach obcych. Emitent nie zabezpiecza się przed 
niekorzystnymi zmianami kursu walutowego. 

I.2.6. Ryzyko związane z prowadzeniem przez Emitenta działalności handlowej na podstawie umów najmu lokali 

Emitent nie posiada własnych nieruchomości co wymusza prowadzenie działalność handlowej w wynajmowanych 
lokalach. Umowy najmu zawierane są na 5 albo 10 lat, bez prawa do ich przedterminowego rozwiązania, co zapewnia 
stabilność funkcjonowania placówek handlowych (moŜliwość wypowiedzenia umowy przez wynajmującego w 
enumeratywnie wskazanych przypadkach zawinionych przez Emitenta np. nieuiszczania czynszu). W przypadku 
braku rentowności danej placówki handlowej, treść umów najmu ogranicza moŜliwość zmiany przeznaczenia lokalu 
na inny rodzaj działalności albo podnajem. Natomiast w przypadku nie przedłuŜenia stosunku najmu po jego 
wygaśnięciu zachodziła będzie konieczność poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych ze zmianą lokalizacji 
placówki. 

I.2.7. UzaleŜnienie od głównych dostawców 

Emitent zaopatruje się u ponad 100 róŜnych dostawców z czego około 10 moŜna nazwać głównymi. W przypadku 
wstrzymania dostaw, od któregoś z głównych dostawców istnieje ryzyko chwilowego braku zaopatrzenia w pewne 
produkty i chwilowe zmniejszenie obrotów i pogorszenie wyniku finansowego. Niemniej Ŝaden z dostawców nie jest 
na tyle dominujący aby trwale zagrozić dostawom do spółki. 

I.2.8. Ryzyko utraty licencji 

Na lokale gastronomiczne ze zdrową Ŝywością otwierane na zasadzie Franchisingu. Emitent posiada licencje od 
spółki Green Way Sp. z o.o. Ryzyko utraty takiej licencji jest niewielkie i dotyczy standardowych sytuacji czyli 
niepłacenie opłat licencyjnych lub raŜącego naruszenia postanowień umowy. 

I.2.9. Ryzyko związane z czynnikami losowymi 

Czynnikiem mogącym powodować zniszczenie jest poŜar lub inny czynnik losowy. Aby zminimalizować ryzyko 
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utraty wyposaŜenia oraz towarów Spółka posiada umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
a takŜe od aktów terroryzmu. 

I.2.11. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta 

Przed objęciem emisji akcji serii D, dwóch członków zarządu Emitenta posiadało 79,27% głosów na WZA. 

Po przeprowadzeniu emisji akcji serii D w rękach dotychczasowych akcjonariuszy pozostaną akcje dające łącznie 
69,36% głosów na WZA, co oznacza, Ŝe od ich decyzji zaleŜą kierunki rozwoju spółki Emitenta. Trzeba jednak 
zaznaczyć, Ŝe obecny Zarząd jest związany ze Spółką od momentu jej powstania w 2006 r., co dowodzi stabilności i 
stanowi rękojmię kontynuacji polityki rozwoju Spółki. 

I.3. Czynniki Ryzyka Związane z inwestycją w oferowane akcje 

I.3.1. Ryzyko niskiej płynności akcji 

Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na Ŝadnym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. 
Nie ma więc pewności, Ŝe papiery wartościowe Emitenta będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu 
do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Cena akcji moŜe być niŜsza niŜ ich cena emisyjna na skutek szeregu 
czynników, między innymi okresowych zmian wyników operacyjnych Emitenta, liczby oraz płynności notowanych 
akcji, poziomu inflacji, zmiany globalnych, regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych 
oraz sytuacji na innych światowych rynkach papierów wartościowych. ASO jest nowym rynkiem utworzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i istnieje ryzyko, Ŝe spółki notowane na tym rynku będą się 
charakteryzowały małą płynnością. Tym samym mogą występować trudności w sprzedaŜy duŜej liczby akcji w 
krótkim okresie czasu, co moŜe powodować dodatkowo znaczne obniŜenie cen akcji będących przedmiotem obrotu. 

I.3.2. Ryzyko związane z notowaniem PDA 

Ryzyko to związane z charakterem obrotu PDA na rynku. Wprowadzenie PDA do alternatywnego sytemu obrotu na 
rynku NewConnect wymaga szczegółowych ustaleń z KDPW i GPW. Natomiast charakter obrotu PDA rodzi 
ryzyko, iŜ w sytuacji niedojścia do skutku emisji akcji serii D, posiadacz PDA otrzyma jedynie zwrot środków w 
wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się na rachunku inwestora i ich ceny emisyjnej (27,20 zł). Dla 
inwestorów, którzy nabędą PDA serii D na GPW moŜe oznaczać to poniesienie straty, w sytuacji gdy cena, jaką 
zapłacą oni na rynku wtórnym za PDA, będzie wyŜsza od ceny emisyjnej akcji serii D (27,20 zł). Zwrot środków 
nastąpi nie później niŜ w terminie wskazanym w Art. 431 §5 Kodeksu Spółek Handlowych. Decyzje o zwrocie 
środków podejmie Zarząd spółki Emitenta. 

I.3.3. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami Wprowadzanymi 

Zgodnie z postanowieniami §11 Regulaminu ASO, organizator alternatywnego systemu moŜe zawiesić obrót 
instrumentami finansowymi na okres nie dłuŜszy niŜ 3 miesiące: 

1) na wniosek emitenta, 
2) jeŜeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
3) jeŜeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 

W przypadkach określonych przepisami prawa, organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi na 
okres nie dłuŜszy, niŜ miesiąc. 

Ponadto, zgodnie z postanowieniami §16 ust. 1 pkt. 2) Regulaminu ASO, jeŜeli emitent nie wykonuje obowiązków 
wskazanych w rozdziale V Regulaminu ASO, organizator ASO moŜe zawiesić obrót instrumentami finansowymi 
emitenta w alternatywnym systemie. 

W przypadku zawieszenia obrotu Akcjami Wprowadzanymi w alternatywnym systemie, Inwestorzy muszą liczyć się z 
utratą płynności notowań przez okres zawieszenia. 

I.3.4. Ryzyko związane z wykluczeniem Akcji Wprowadzanych z obrotu 

Zgodnie z postanowieniami §12 ust. 1 Regulaminu ASO, organizator alternatywnego systemu moŜe wykluczyć 
instrumenty finansowe z obrotu: 

1) na wniosek emitenta, z zastrzeŜeniem moŜliwości uzaleŜnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez 
emitenta dodatkowych warunków, 

2) jeŜeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
3) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo 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 postanowieniami §12 ust. 2 Regulaminu ASO, organizator alternatywnego systemu wyklucza instrumenty 
finansowe z obrotu: 

1) w przypadkach określonych przepisami prawa, 
2) jeŜeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 
3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów. 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, organizator ASO moŜe zwiesić obrót 
tymi instrumentami. 

Ponadto, zgodnie z postanowieniami §16 ust. 1 pkt. 3) Regulaminu ASO, jeŜeli emitent nie wykonuje obowiązków 
wskazanych w rozdziale V Regulaminu ASO, organizator ASO moŜe wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z 
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obrotu w alternatywnym systemie. 

W przypadku wykluczenia Akcji Wprowadzanych z obrotu w ASO, inwestorzy muszą liczyć się z utratą płynności 
przez te papiery wartościowe oraz spadkiem ich wartości rynkowej. 

I.3.5. Ryzyko związane z moŜliwością nałoŜenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF 

Komisja Nadzoru Finansowego moŜe nałoŜyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o 
Obrocie. 
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II. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE 
INFORMACYJNYM 

II.1. Emitent 
Nazwa: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. 
Siedziba: ul. Głubczycka11 lok. 1, 02-417 Warszawa 
telefon: (+48 22) 851 50 22 
e-mail: info@organicmarket.pl 
Strona internetowa: www.organicmarket.pl 
 

 

W imieniu Emitenta działają następujące osoby: 
− Sławomir Chłoń   Prezes Zarządu 
− Przemysław Eliasz Tomaszewski Wiceprezes Zarządu 

 
Wymienione wyŜej osoby są odpowiedzialne za wszystkie informacje zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym. 

 

 

Niniejszym oświadczam, Ŝe zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołoŜeniu naleŜytej staranności, by zapewnić taki 
stan, wszystkie informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 
faktycznym oraz Ŝe w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego treść i 
znaczenie. 
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II.2. Autoryzowany Doradca 
Nazwa: ECM Dom Maklerski S.A. 

Siedziba: ul. Emilii Plater 53, 02-014 Warszawa, 

telefon: (+4822) 444-62-26 

telefax: (+4822) 444-62-29 

e-mail: biuro@ecmdm.pl 

Strona internetowa: www.ecmdm.pl 

 

 

W imieniu Autoryzowanego Doradcy działają następujące osoby: 

 

Klaudiusz Wolny – Prezes Zarządu, 

Marcin Raszkowski – Członek Zarządu, 

Wiesław Schabowski – Członek Zarządu. 

 

 

Niniejszym oświadczamy, Ŝe Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w 
Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007r. (z późniejszymi zmianami), oraz Ŝe według 
naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mi przez Emitenta, informacje 
zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, Ŝe nie 
pominięto w nim Ŝadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych 
wprowadzonych do obrotu, a takŜe, Ŝe Dokument Informacyjny opisuje rzetelnie czynniki ryzyka związane z 
udziałem w obrocie tymi instrumentami finansowymi. 
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II.3. Oferujący 

Nazwa: ECM Dom Maklerski S.A. 

Siedziba: ul. Emilii Plater 53, 02-014 Warszawa, 

telefon: (+4822) 444-62-26 

telefax: (+4822) 444-62-29 

e-mail: biuro@ecmdm.pl 

Strona internetowa: www.ecmdm.pl 

 

W imieniu Domu Maklerskiego występują następujące osoby: 

 

Klaudiusz Wolny – Prezes Zarządu, 

Marcin Raszkowski – Członek Zarządu, 

Wiesław Schabowski – Członek Zarządu. 
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III. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO 
ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 

III.1. Instrumenty Finansowe  wprowadzane do obrotu 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wprowadza się do alternatywnego systemu obrotu na rynku 
NewConnect, prowadzonym przez GPW: 

1) 73.530 Akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN kaŜda, 
2) 338.681 Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN kaŜda oraz 338.681 Praw do 

Akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN kaŜde. 
 
Akcje serii C były oferowane w drodze niepublicznej subskrypcji, w terminie od 3 grudnia 2007 r. do 17 grudnia 
2007 r. 
Cena emisyjna, po jakiej były oferowane akcje serii C wynosiła 20,40 zł. 
Akcje zostały objęte przez 5 akcjonariuszy. 
Akcje serii D były oferowane w drodze niepublicznej subskrypcji, w terminie od 3 grudnia 2007 r. do 23 stycznia 
2008 r. 
Cena emisyjna, po jakiej były oferowane akcje serii D wynosiła 27,20 zł. 
Akcje zostały objęte przez 55 akcjonariuszy. 
Koszty poniesione przez emitenta z tytułu przygotowania i przeprowadzenia oferty akcji serii C i D wyniosły 580.000 
zł w tym m.in.: 

- koszty przeprowadzenia sprzedaŜy – 320.000 zł 
- koszty doradztwa i przygotowania dokumentu informacyjnego – 98.000 zł, 
- koszt promocji oferty – 60.000 zł, 

 
 
 

 

III.1.1. Uprzywilejowanie instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu 

Akcje serii C i D są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

III.1.2. Ograniczenia co do przenoszenia praw z wprowadzanych instrumentów finansowych 

III.1.2.1. Obowiązki, ograniczenia i odpowiedzialność wynikające z Ustawy o Ofercie 
Ustawa o Ofercie nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których 
udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn szereg restrykcji i 
obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń. 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie publicznej, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 
75% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% 
ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 20%, 
25%, 33%, 50% albo 75% lub mniej ogólnej liczby głosów jest zobowiązany zawiadomić o tym KNF oraz spółkę, w 
terminie 4 dni od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej 
zmianie lub przy zachowaniu naleŜytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o 
Ofercie - obowiązek dokonania zawiadomienia powstaje równieŜ w przypadku zmiany dotychczas posiadanego 
udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Wykaz informacji 
przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie. JeŜeli 
zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów musi ono 
zawierać dodatkowo informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w 
okresie 12 miesięcy od złoŜenia zawiadomienia oraz celu zwiększania. W przypadku zmiany zamiarów lub celu, 
akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niŜ w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, 
poinformować o tym KNF oraz tę spółkę. 

Stosownie do art. 89 Ustawy o Ofercie akcjonariusz nie moŜe wykonywać prawa głosu z akcji nabytych z 
naruszeniem wskazanych powyŜej obowiązków dotyczących ujawnienia stanu posiadania znacznych pakietów akcji 
spółek publicznych. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników 
głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie akcje obciąŜone zastawem nie mogą być przedmiotem obrotu do chwili 
jego wygaśnięcia, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie 
zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 
kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb 
postępowania wskazany w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Obrocie. 

 

Stosownie do treści art. 87 Ustawy o Ofercie obowiązki określone powyŜej spoczywają: 

1) równieŜ na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w 
związku z: 
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a) zajściem innego niŜ czynność prawna zdarzenia prawnego, 

b) nabywaniem lub zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spółki publicznej, kwitów depozytowych 
wystawionych w związku z akcjami takiej spółki, jak równieŜ innych papierów wartościowych, z których 
wynika prawo lub obowiązek nabycia jej akcji, 

c) uzyskaniem statusu podmiotu dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej posiadającej 
akcje spółki publicznej, lub w innej spółce kapitałowej bądź innej osobie prawnej będącej wobec niej 
podmiotem dominującym, 

d) dokonywaniem czynności prawnej przez jego podmiot zaleŜny lub zajściem innego zdarzenia prawnego 
dotyczącego tego podmiotu zaleŜnego; 

2)  na funduszu inwestycyjnym - równieŜ 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)  równieŜ na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji 
nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o Obrocie, 

b) w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 4 Ustawy o Obrocie - w zakresie 
akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako 
zarządzający, moŜe 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) równieŜ na podmiocie prowadzącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, który w 
ramach reprezentowania posiadaczy papierów wartościowych wobec emitentów tych papierów wykonuje, na zlecenie 
osoby trzeciej, prawo głosu z akcji spółki publicznej, jeŜeli osoba ta nie wydała wiąŜącej dyspozycji co do sposobu 
głosowania; 

5) równieŜ łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania 
przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu dotyczącego istotnych 
spraw spółki, chociaŜby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie 
tych obowiązków; 

6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt. 5), posiadając akcje spółki publicznej, w 
liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych 
przepisach. 

W przypadkach, o których mowa w punktach 5) i 6), obowiązki określone w tym rozdziale mogą być wykonywane 
przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 

Istnienie porozumienia, o którym mowa w punkcie 5), domniemywa się w przypadku podejmowania czynności 
określonych w tym przepisie przez: 

1) małŜonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak 
równieŜ osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 

2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 

3) mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upowaŜnionego do dokonywania na 
rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych; 

4) jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. 

 

Obowiązki określone powyŜej powstają równieŜ w przypadku, gdy prawa głosu są związane z: 

1) 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 uwaŜa się za naleŜące do podmiotu, na rzecz którego 
ustanowiono zabezpieczenie; 

2) akcjami, z których prawa przysługują danemu podmiotowi osobiście i doŜywotnio; 

3) papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który moŜe nimi rozporządzać 
według własnego uznania. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie powyŜej określonych obowiązków : 

1) po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zaleŜne; 

2) po stronie podmiotu prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, który w 
ramach reprezentowania posiadaczy papierów wartościowych wobec emitentów tych papierów wykonuje, na 
zlecenie osoby trzeciej, prawo głosu z akcji spółki publicznej, jeŜeli osoba ta nie wydała wiąŜącej dyspozycji co 
do sposobu głosowania – wlicza się liczbę głosów z akcji spółki objętych zleceniem udzielonym temu 
podmiotowi przez osobę trzecią; 

3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeŜeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub 
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wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

 

Zgodnie z postanowieniami Art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie, na kaŜdego kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, 
o którym mowa w art. 69, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych 
przepisach, a takŜe kto dopuszcza się czynu określonego powyŜej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej 
lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej KNF moŜe, w drodze decyzji, następującej po 
przeprowadzeniu rozprawy nałoŜyć karę pienięŜną do wysokości 1.000.000 PLN. Zgodnie z postanowieniami Art. 97 
ust. 2 Ustawy o Ofercie kara ta moŜe zostać nałoŜona odrębnie za kaŜdy z czynów wyszczególnionych powyŜej. 
Kara moŜe teŜ być nałoŜona odrębnie na kaŜdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia, o którym mowa 
w Art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o Ofercie. 

W decyzji o nałoŜeniu kary KNF moŜe wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania 
czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałoŜenia kary pienięŜnej. W razie 
bezskutecznego upływu tego terminu KNF moŜe powtórnie wydać decyzję o nałoŜeniu kary. 

III.1.2.2. Obowiązki, ograniczenia i odpowiedzialność wynikające z Ustawy o Obrocie 
Zgodnie z postanowieniami Art. 7 Ustawy o Obrocie, prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych 
powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej 
posiadaczem tego rachunku. Umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych 
przenosi te papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. W przypadku 
gdy ustalenie prawa do poŜytków ze zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło w dniu, w którym w 
depozycie papierów wartościowych powinno zostać przeprowadzone rozliczenie transakcji, lub później, a papiery te 
są nadal zapisane na rachunku zbywcy, poŜytki przypadają nabywcy w chwili dokonania zapisu na jego rachunku 
papierów wartościowych. W przypadku gdy nabycie zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło na 
podstawie zdarzenia prawnego powodującego z mocy ustawy przeniesienie tych papierów, zapis na rachunku 
papierów wartościowych nabywcy jest dokonywany na jego Ŝądanie. 

Na podstawie Art. 159 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 
wystawca 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. Nie mogą 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. 

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 Ŝe 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 Ŝe 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 Ŝe 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 Komisji Nadzoru Finansowego informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi 
powiązane, o których mowa w Art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub 
zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych 
powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących 
przedmiotem ubiegania sie o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. 

Zgodnie z postanowieniami Art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie, osoba wymieniona w Art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a tej 
ustawy (osoba, która posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach Spółki, posiadaniem w 
Spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania 
zawodu, a takŜe stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – w szczególności 
członek zarządu, rady nadzorczej, prokurent lub pełnomocnik Emitenta lub wystawca, jego pracownicy, biegli 
rewidenci albo inne osoby pozostające z Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym 
o podobnym charakterze), która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w Art. 
159 ust. 1 Ustawy o Obrocie, tj. nabywa lub zbywa na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcje Emitenta, prawa 
pochodne dotyczące akcji Emitenta oraz inne instrumenty finansowe z nimi powiązane albo dokonuje, na rachunek 
własny lub osoby trzeciej, inne czynności prawne powodujące lub mogące powodować rozporządzenie takimi 
instrumentami finansowymi, Komisja Nadzoru Finansowego moŜe nałoŜyć w drodze decyzji administracyjnej karę 
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pienięŜną do wysokości 200 tys. złotych. Kara taka nie moŜe zostać nałoŜona, jeŜeli wyŜej wymieniona osoba zleciła 
uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów 
wartościowych, w sposób który uniemoŜliwia jej ingerencję w podejmowane na jej rachunek decyzje. Wydanie takiej 
decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 

Zgodnie z postanowieniami Art. 160 ust. 1 ustawy osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub 
nadzorczych Emitenta albo będące jego prokurentami oraz inne osoby, pełniące w strukturze organizacyjnej 
Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub 
pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i 
perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru 
Finansowego oraz temu Emitentowi informacji o zawartych przez nie oraz osoby blisko z nimi związane, na własny 
rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych 
instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Na podstawie Art. 
175 ust. 1 Ustawy o Obrocie na osobę, która nie wykonała lub nienaleŜycie wykonała obowiązek wynikający z Art. 
160 ust. 1 tej ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego moŜe nałoŜyć w drodze decyzji administracyjnej karę pienięŜną 
do wysokości 100.000 złotych. JeŜeli jednak osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność 
maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza jej ingerencję w podejmowane 
na jej rachunek decyzje albo przy zachowaniu naleŜytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o 
dokonaniu transakcji kara, o której mowa powyŜej nie zostanie nałoŜona. Wydanie takiej decyzji następuje po 
przeprowadzeniu rozprawy. 

Zgodnie z brzmieniem Art. 161 ust. 3 Ustawy o Obrocie, wyŜej omówione zakazy i wymogi wynikające z przepisów 
art. 156-160 tej ustawy, mają zastosowanie równieŜ wobec akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu 
na rynku NewConnect. 

III.1.2.3. Obowiązki, ograniczenia i odpowiedzialność wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów 
Zgodnie z podstawową regulacja przewidzianą w art. 13 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów zamiar 
koncentracji przedsiębiorców, podlega zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, jeŜeli łączny światowy obrót przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył równowartość 1 mld 
EUR lub jeŜeli łączny obrót na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji 
w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył równowartość 50 mln EUR Prezes UOKiK wydaje 
zgodę na taką koncentrację, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności 
przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 

PowyŜszy obrót obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji jak i 
pozostałych przedsiębiorców naleŜących do grup kapitałowych, do których naleŜą przedsiębiorcy bezpośrednio 
uczestniczący w koncentracji. 

Przepisy Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów znajdują zastosowanie nie tylko do przedsiębiorców w 
rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej lecz równieŜ, zgodnie z art. 4 pkt. 1 lit. c) Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów, do osób fizycznych posiadających kontrolę w rozumieniu przepisów Ustawy o 
Ochronie Konkurencji i Konsumentów nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby taka osoba fizyczna nie 
prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, o ile taka osoba fizyczna 
podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów obowiązek 
zgłoszenia zamiaru koncentracji, o którym mowa powyŜej, znajdzie zastosowanie m.in. w przypadku zamiaru 
przejęcia, przez nabycie lub objecie akcji bądź innych papierów wartościowych lub w jakikolwiek inny sposób - 
bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej 
przedsiębiorców. W rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przez przejęcie kontroli rozumie 
się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania uprawnień, które osobno albo łącznie, przy 
uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umoŜliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
określonego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców. 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji, jeŜeli obrót 
przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 
Ŝadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 mln EUR. W tym przypadku, 
powyŜszy obrót obejmuje jedynie obrót przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola oraz jego 
przedsiębiorców zaleŜnych. 

Ponadto zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar 
koncentracji: (a) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucje finansowa akcji w celu ich 
odsprzedaŜy, jeŜeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy 
rachunek inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem Ŝe odsprzedaŜ ta nastąpi przed upływem 
roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz Ŝe (i) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem 
prawa do dywidendy, lub (ii) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaŜy całości lub części 
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów, (b) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez 
przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, Ŝe nie będzie on wykonywał praw z tych 
akcji, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaŜy, (c) przedsiębiorców naleŜących do tej samej grupy kapitałowej. 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przewiduje w art. 15, iŜ dokonanie koncentracji przez 
przedsiębiorcę zaleŜnego uwaŜa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Zgodnie z art. 97 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji 
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podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa 
UOKiK decyzji o wyraŜeniu zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna 
zostać wydana. Czynność prawna, na podstawie której ma nastąpić koncentracja, moŜe być dokonana pod 
warunkiem wydania przez Prezesa UOKiK zgody na dokonanie koncentracji lub upływu przewidzianych przez 
Ustawie o Ochronie Konkurencji i Konsumentów terminów dotyczących trwania postępowania w sprawach 
koncentracji. Realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji zgłoszona Prezesowi UOKiK nie stanowi 
naruszenia ustawowego obowiązku wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa 
UOKiK decyzji o wyraŜeniu zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna 
zostać wydana, jeŜeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w 
celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieŜenia powaŜnej szkodzie, jaka moŜe 
powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. 

III.1.2.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z innych przepisów prawnych 
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają takŜe z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 w 
sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej – Rozporządzenie). Rozporządzenie powyŜsze reguluje tzw. 
koncentracje o wymiarze wspólnotowym, a więc dotyczące przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które 
przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie obejmuje jedynie takie koncentracje, w 
wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. 

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. 

Zawiadomienie Komisji Europejskiej moŜe mieć równieŜ 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. 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku gdy: 

1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 5 mld 
EUR, oraz 

2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską kaŜdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 250 mln EUR, chyba Ŝe kaŜde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŜ dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających 
na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada równieŜ wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 2.500 
mln EUR, 

2) w kaŜdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 100 mln EUR, 

3) w kaŜdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 100 mln EUR, z czego łączny obrót co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 mln EUR, oraz 

4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską kaŜdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 100 mln EUR, chyba Ŝe kaŜde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŜ dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających 
na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Uznaje się, Ŝe koncentracja nie występuje w przypadku gdy: 

1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź teŜ firmy ubezpieczeniowe, których normalna 
działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny 
rachunek lub na rachunek innych, 

2) czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaŜy, pod warunkiem 
Ŝe nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań 
konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem Ŝe wykonują te prawa wyłącznie w celu 
przygotowania sprzedaŜy całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów 
wartościowych oraz pod warunkiem Ŝe taka sprzedaŜ następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia. 

III.1.3. Zabezpieczenia i świadczenia dodatkowe wynikające z wprowadzanych instrumentów finansowych 

Z Akcjami Wprowadzanymi nie jest związany Ŝaden obowiązek świadczeń dodatkowych, jak równieŜ nie występują 
jakiekolwiek zabezpieczenia z nimi związane. 

III.2. Podstawa prawna emisji wprowadzanych instrumentów finansowych 
 

AKCJE SERII C: 

Uchwała nr 2 
 z dnia 30 listopada 2007 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna 

w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisje akcji serii C z pozbawieniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii C oraz praw do akcji serii C, a takŜe wyraŜenia zgody na 
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ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C oraz praw do akcji serii C. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie, na podstawie art. 431 §1 i §2, art. 432 §1oraz art. 433 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks 
spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), a takŜe art. 12 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) w zw. z art. 5 ust. 1 – 5 ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi uchwala co następuje: 

§1 

1. PodwyŜsza się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 73.530,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset 
trzydzieści złotych) tj. z kwoty 1.529.550,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy 
pięćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 1.603.080,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące 
osiemdziesiąt złotych). 

2.  PodwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1. zostanie dokonane w drodze emisji 
73.530 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o 
wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) kaŜda. 

3. Akcje serii C będą oznaczone numerami od C-001.529.551 do C-001.603.080. 
4. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2007. 

§2 

1. Emisja Akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej. 
2. Cena emisyjna Akcji serii C zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. 
3. Akcje serii C zostaną pokryte w całości wkładami pienięŜnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem 

podwyŜszenia kapitału zakładowego. Wpłaty na akcje serii C zostaną dokonane jednorazowo. 
4. RóŜnica pomiędzy ceną emisyjną akcji a wartością nominalną akcji zostanie przekazana na kapitał zapasowy 

Spółki. 

§3 

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy 
Spółki. 

2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej 
Akcji serii C sporządzona zgodnie z artykułem 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawiona została 
Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki. 

§4 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraŜa zgodę na: 
a) złoŜenie akcji serii C oraz praw do akcji serii C do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A.; 
b) dokonanie dematerializacji akcji serii C oraz praw do akcji serii C w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 

lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.); 
c) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C oraz praw do akcji serii C do Alternatywnego 

Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
§5 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upowaŜnia Zarząd Spółki do: 
a. ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C; 
b. określenia zasad dystrybucji Akcji serii C; 
c. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii C; 
d. zawarcia umów o objęciu akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej; 
e. określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej Akcji serii C; 
f. podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej 

uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C oraz praw do akcji serii C, w tym w 
szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji 
serii C oraz praw do akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych S.A, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.); 

g. złoŜenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A. 

h. podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej 
uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia oferty prywatnej oraz dopuszczenia akcji serii C oraz praw do 
akcji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

§6 

i. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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AKCJE SERII D: 

Uchwała nr 5 
 z dnia 30 listopada 2007 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna 

w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisje akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D, a takŜe wyraŜenia zgody na 
ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D oraz praw do akcji serii D 
 
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie, na podstawie art. 431 §1 i §2, art. 432 §1oraz art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, art. 5 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), a takŜe art. 12 
pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) w zw. Z art. 
5 ust. 1 – 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwala co następuje: 

§1 

1. PodwyŜsza się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niŜ 1,0 zł (słownie: jeden złotych) i nie 
większą niŜ 540.000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych) tj. z kwoty 1.603.080,00 zł (słownie: 
jeden milion sześćset trzy tysiące osiemdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niŜ 2.143.080,00 zł (słownie: 
dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące osiemdziesiąt złotych). 

2. PodwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1. zostanie dokonane w drodze emisji 
nie mniejszej niŜ 1 (jedna) i nie większej niŜ 540.000 (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na 
okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) kaŜda. 

3. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2007. 
§2 

1. Emisja Akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej. 
2. Cena emisyjna Akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. 
3. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pienięŜnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem 

podwyŜszenia kapitału zakładowego. Wpłaty na akcje serii D zostaną dokonane jednorazowo. 
4. RóŜnica pomiędzy ceną emisyjną akcji a wartością nominalną akcji zostanie przekazana na kapitał zapasowy 

Spółki. 
§3 

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy 
Spółki. 

2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej 
Akcji serii D sporządzona zgodnie z artykułem 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawiona została 
Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki. 

§4 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraŜa zgodę na: 
a) złoŜenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A.; 
b) dokonanie dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 

lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.); 
c) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D do Alternatywnego 

Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
§5 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upowaŜnia Zarząd Spółki do: 
a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D; 
b) określenia zasad dystrybucji Akcji serii D; 
c) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii D; 
d) zawarcia umów o objęciu akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej; 
e) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej Akcji serii D; 
f) złoŜenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w 

związku z art. 431 §7 KSH; 
g) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej 

uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D, w tym w 
szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji 
serii D oraz praw do akcji serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych S.A , o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.); 

h) złoŜenia akcji serii D oraz praw do akcji serii D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A. 

i) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej 
uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia oferty prywatnej oraz dopuszczenia akcji serii D oraz praw do 



   

 
Strona 20 

 

akcji serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

§6 

1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

III.3. Uczestnictwo w dywidendzie 
Akcje serii C i D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku przeznaczonego do podziału za rok 
obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r., czyli od dnia 1 stycznia 2007 r. 

Zgodnie z postanowieniami Art. 348 §3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ustala dzień, według 
którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz 
termin wypłaty dywidendy, przy czym dzień dywidendy moŜe być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w 
okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. 

 III.4. Prawa związane z wprowadzanymi instrumentami finansowymi 

III.4.1. Prawo do dywidendy 

III.4.1.1. Dokładna data(y), w której powstaje prawo 
Zgodnie z postanowieniami Art. 348 §3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ustala dzień, według 
którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz 
termin wypłaty dywidendy, przy czym dzień dywidendy moŜe być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w 
okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. 

III.4.1.2. Termin, po którym wygasa prawo do dywidendy oraz osoby, na rzecz których działa takie 
wygaśnięcie prawa 
W następstwie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu całości/części zysku do podziału, 
akcjonariusze nabywają roszczenie wobec Spółki o wypłatę dywidendy. Roszczenie to staje się wymagalne z dniem, 
ustalonej w uchwale WZA, wypłaty dywidendy i podlega przedawnieniu po 10 latach od daty podjęcia przez WZA 
tejŜe uchwały o podziale zysku. 

Beneficjentem przedawnienia roszczenia o wypłatę dywidendy jest Spółka. 

IV.4.1.3. Ograniczenia i procedury związane z dywidendami w przypadku posiadaczy akcji, niebędących 
rezydentami 
Po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. 
certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową, moŜliwe jest niepobieranie podatku lub 
zastosowanie stawki podatku wynikającej z zawartej przez Rzeczpospolitą Polską umowy w sprawie zapobiegania 
podwójnemu opodatkowaniu. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąŜy na podmiocie będącym nierezydentem. 

Nie istnieją Ŝadne inne ograniczenia ani specjalne procedury, poza opisanymi w niniejszym punkcie, związane z 
wypłatą dywidendy dla posiadaczy akcji Spółki będących nierezydentami. 

III.4.1.4. Stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia, częstotliwość oraz akumulowany lub nieakumulowany 
charakter wypłat 
Zgodnie z postanowieniami Art. 347 KSH, akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w 
sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez WZA do wypłaty 
akcjonariuszom. 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie moŜe przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów 
zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę naleŜy pomniejszyć o 
niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z 
zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Zysk rozdziela się proporcjonalnie w stosunku 
do liczby akcji, chyba Ŝe w spółce występują akcje uprzywilejowane co do dywidendy. 

Statut nie przewiduje istnienia akcji uprzywilejowanych co do dywidendy, co oznacza, Ŝe na kaŜdą z akcji Spółki 
przypada dywidenda w takiej samej wysokości. 

III.4.2. Prawo do udziału w WZA i prawo głosu 

Akcje dają prawo do udziału w WZA Spółki (Art. 412 KSH) i uprawniają do wykonywania głosów na WZA (Art. 
411 KSH). Udział akcjonariusza w WZA spółki akcyjnej wymaga podjęcia przez niego określonych przez prawo 
czynności związanych z rejestracja posiadanych przez danego akcjonariusza akcji Spółki na potrzeby wykonywania z 
nich prawa głosu podczas WZA. Zgodnie z postanowieniami Art. 412 §1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w 
WZA oraz wykonywać prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich osobiście lub przez pełnomocników. 
Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki powinno być udzielone na 
piśmie pod rygorem niewaŜności. 

W związku z faktem, iŜ Akcje Wprowadzane są akcjami zwykłymi, kaŜda z nich uprawnia do wykonywania 1 głosu 
na WZA Emitenta. 

Pomimo delegacji wskazanej w treści Art. 411 §3 KSH, Statut Emitenta nie przewiduje ograniczenia prawa głosu 
akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną piąta ogółu głosów w Spółce. 
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III.4.3. Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy 

Zgodnie z postanowieniami Art. 433 KSH akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych 
akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji – prawo poboru. 

W interesie Spółki Walne Zgromadzenie moŜe pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. 
Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy 
prawa poboru akcji moŜe nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia 
prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. 

PowyŜsze postanowienia nie mają zastosowania, gdy uchwała o podwyŜszeniu kapitału stanowi, Ŝe nowe akcje mają 
być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie 
akcjonariuszom celem umoŜliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale, bądź 
uchwała stanowi, Ŝe nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym słuŜy 
prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. 

Zawarcie z subemitentem umów, o których mowa powyŜej, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, które podejmuje 
uchwałę na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. Statut lub uchwała Walnego Zgromadzenia 
moŜe przewidywać przekazanie tej kompetencji Radzie Nadzorczej. 

III.4.4. Prawo do udziału w nadwyŜkach w przypadku likwidacji 

Zgodnie z postanowieniami Art. 474 §1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki moŜe nastąpić 
podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek 
pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do postanowień Art. 474 §2 KSH, dzieli 
się pomiędzy akcjonariuszy Spółki w stosunku do dokonanych przez kaŜdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał 
zakładowy Spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o 
liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji. 

Posiadacze akcji Emitenta mają prawo do udziału w nadwyŜkach w przypadku likwidacji proporcjonalnie do ich 
udziału w kapitale zakładowym Spółki, gdyŜ Statut nie przewiduje Ŝadnych przywilejów w zakresie tego prawa. 

III.4.5. Postanowienia w sprawie umorzenia akcji 

Zgodnie z postanowieniami Art. 359 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy 
Statut tak stanowi. Akcja moŜe być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę 
(umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie moŜe 
być dokonane częściej niŜ raz w roku obrotowym. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa §11 Statutu: 

Akcje mogą być umarzane 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 obniŜenia 
kapitału zakładowego. 
Umorzenie akcji następuje poprzez obniŜenie kapitału zakładowego Spółki. 

III.4.6. Postanowienia w sprawie zamiany 

Zgodnie z postanowieniami Art. 334 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zamiana akcji imiennych na akcje na 
okaziciela albo odwrotnie moŜe być dokonana na Ŝądanie akcjonariusza, jeŜeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. 
Zgodnie z postanowieniami §7 pkt. 3 Statutu Emitenta: 

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest przez Zarząd na Ŝądanie akcjonariusza. Koszty 
zamiany ponosi Spółka. 

Zgodnie z postanowieniami §8 Statutu Emitenta: 

Wyklucza się moŜliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. 

W odniesieniu do akcji zdematerializowanych znajdujących się w depozycie prowadzonym przez KDPW, mają 
zastosowanie postanowienia §151 i §152 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, który to podmiot obsługuje 
operacje zamiany papierów wartościowych imiennych na papiery wartościowe na okaziciela lub odwrotnie. 

Terminy dokonywania zamiany za kaŜdy rok obrotowy określa Zarząd KDPW do upływu roku poprzedzającego, 
oraz moŜe ponadto określić inne terminy dokonywania zamiany. 

W przypadku złoŜenia przez akcjonariusza wniosku o dokonanie zamiany, podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych lub rejestr właścicieli tych papierów blokuje odpowiednią liczbę papierów wartościowych oraz 
przekazuje informacje o złoŜeniu tego wniosku Emitentowi. Emitent dostarcza do KDPW w terminie 10 dni przed 
dniem zamiany list księgowy asymilacji papierów wartościowych imiennych i na okaziciela po zamianie, a jeŜeli nie 
złoŜono wniosku o asymilację lub te byłby bezprzedmiotowy, list księgowy papierów wartościowych imiennych i na 
okaziciela po zamianie. 

Papiery wartościowe znajdujące się na rachunkach mogą być zapisane po przeprowadzeniu zamiany wyłącznie na 
rachunkach papierów wartościowych, a papiery wartościowe zapisane w rejestrze właścicieli mogą być zapisane po 
przeprowadzeniu zamiany w rejestrze lub na rachunkach papierów wartościowych. 
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III.4.7. Pozostałe główne prawa korporacyjne 

1) Art. 400 §1 KSH – Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału 
zakładowego mogą Ŝądać zwołania nadzwyczajnego WZA, jak równieŜ umieszczenia określonych spraw w 
porządku obrad najbliŜszego WZA. śądanie takie naleŜy złoŜyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc 
przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia. Art. 401 §1 KSH – JeŜeli w terminie dwóch tygodni 
od dnia przedstawienia Ŝądania Zarządowi nadzwyczajne WZA nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy moŜe, po 
wezwaniu Zarządu do złoŜenia oświadczenia, upowaŜnić do zwołania nadzwyczajnego WZA występujących z 
tym Ŝądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego WZA. 

2) Art. 422 – 427 KSH – Prawo do zaskarŜania uchwał WZA, na zasadach tam wskazanych. 
3) Art. 385 §3 KSH – Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, 

wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliŜsze WZA w drodze głosowania oddzielnymi 
grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. 

4) Art. 428 KSH – Podczas obrad WZA Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego Ŝądanie 
informacji dotyczących spółki, jeŜeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Art. 429 
KSH – Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia Ŝądanej informacji podczas obrad WZA i który zgłosił 
sprzeciw do protokołu, moŜe złoŜyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia 
informacji. Akcjonariusz moŜe równieŜ złoŜyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do 
ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza WZA. 

5) Art. 407 §1 KSH – Akcjonariusz moŜe w lokalu Zarządu przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do 
uczestnictwa w WZA, podpisaną przez Zarząd, zawierającą nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) 
uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im 
głosów, oraz Ŝądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. 

6) Art. 407 §2 KSH – Akcjonariusz ma prawo Ŝądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem 
obrad w terminie tygodnia przed WZA. 

7) Art. 410 §2 KSH – Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego 
reprezentowanego na danym WZA, lista obecności, zawierająca spis uczestników walnego zgromadzenia z 
wymienieniem liczby akcji, które kaŜdy z nich przedstawia, i słuŜących im głosów, podpisana przez 
przewodniczącego WZA, powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złoŜoną co najmniej z 
trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. 

8) Art. 486 §1 KSH – KaŜdy akcjonariusz lub osoba, której słuŜy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale 
majątku, moŜe wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce, jeŜeli Spółka nie wytoczy powództwa 
o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. 

9) Art. 463 §2 KSH – Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału 
zakładowego sąd rejestrowy moŜe uzupełnić liczbę likwidatorów Spółki, ustanawiając jednego lub dwóch 
likwidatorów, przy czym zgodnie z postanowieniami Art. 463 §1 KSH  likwidatorami są członkowie Zarządu, 
chyba Ŝe Statut lub uchwała WZA stanowi inaczej. 

10) Art. 395 §4 KSH – Akcjonariuszom, na ich Ŝądanie, są wydawane odpisy sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego 
rewidenta, najpóźniej na piętnaście dni przed WZA. 

11) Art. 421 §3 KSH – Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a takŜe Ŝądać wydania poświadczonych 
przez zarząd odpisów uchwał WZA. 

12) Art. 341 §7 KSH – KaŜdy akcjonariusz moŜe przeglądać księgę akcyjną i Ŝądać odpisu za zwrotem kosztów jego 
sporządzenia. 

13) Art. 328 §6 KSH – Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje 
uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. 

14) Art. 6 §4 i §6 KSH – Akcjonariusz spółki kapitałowej moŜe Ŝądać, aby spółka handlowa, która jest 
akcjonariuszem w tej spółce, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zaleŜności wobec 
określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej. 
Uprawniony moŜe Ŝądać równieŜ ujawnienia liczby akcji lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce 
kapitałowej, o której mowa powyŜej, w tym takŜe jako zastawnik, uŜytkownik lub na podstawie porozumień z 
innymi osobami. śądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złoŜone na piśmie. PowyŜsze 
postanowienia stosuje się odpowiednio w razie ustania stosunku zaleŜności. Obowiązki określone powyŜej 
spoczywają na spółce, która przestała być spółką dominującą. 

15) Art. 84 i Art. 85 Ustawy o Ofercie – Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, 
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, WZA moŜe podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez 
biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej 
spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym celu Ŝądać zwołania nadzwyczajnego 
WZA lub Ŝądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliŜszego walnego 
zgromadzenia. JeŜeli WZA nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku, o którym mowa powyŜej, albo 
podejmie taką uchwałę z naruszeniem Art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni 
od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta 
do spraw szczególnych. 

III.5. Zasady polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy 
Wszystkie Akcje Emitenta są zrównane w prawach do dywidendy. 

Zarząd Emitenta nie będzie wnioskował o wypłatę dywidendy w ciągu najbliŜszych trzech lat, gdyŜ priorytetem dla 
spółki będzie rozwój oparty o wszelkie źródła kapitału, w tym zysku pozostawionego w spółce. 
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Emitent zamierza w kolejnych latach część zysków przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Jej wysokość będzie 
uzaleŜniona przede wszystkim od potrzeb kapitałowych i inwestycyjnych Emitenta. 

III.6. Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi 
objętymi niniejszym Dokumentem Informacyjnym, ze wskazaniem płatnika podatku 

III.6.1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia akcji 

III.6.1.1. Dochody ze sprzedaŜy papierów wartościowych uzyskiwane przez osoby fizyczne mające miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegające w Polsce nieograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu) 
Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, podatek od dochodów uzyskanych 
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem z odpłatnego zbycia 
papierów wartościowych jest róŜnica pomiędzy uzyskanymi z tego tytułu przychodami, tj. wartością papierów 
wartościowych wyraŜoną w cenie umowy sprzedaŜy, a kosztami uzyskania przychodu, tj. wydatkami poniesionymi na 
ich nabycie lub objęcie, osiągnięta w roku podatkowym, przy czym w wypadku, gdy cena wyraŜona w umowie bez 
uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód z odpłatnego zbycia określa organ 
podatkowy w wysokości wartości rynkowej tych papierów wartościowych. Po zakończeniu danego roku 
podatkowego podatnicy osiągający dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych są zobowiązani wykazać je 
w rocznym zeznaniu podatkowym, obliczyć naleŜny podatek dochodowy i odprowadzić go na rachunek właściwego 
organu podatkowego. Wskazanych dochodów nie łączy się z dochodami osiąganymi z innych tytułów. Zeznanie 
podatkowe podatnicy powinni sporządzić na podstawie przekazanych im, w terminie do końca lutego roku 
następującego po roku podatkowym, przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich 
jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, imiennych informacji o 
wysokości osiągniętego dochodu. Zasad tych nie stosuje się, jeŜeli odpłatne zbycie papierów wartościowych 
następuje w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, kiedy to przychody z ich sprzedaŜy kwalifikowane 
powinny być jako pochodzące z wykonywania takiej działalności i rozliczone na zasadach ogólnych. 

III.6.1.2. Dochody ze sprzedaŜy papierów wartościowych uzyskiwane przez podatników podatku 
dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, tj. zarówno akcji, jak i praw do akcji, 
podlegają opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach. Dochodem z odpłatnego zbycia 
papierów wartościowych jest róŜnica między przychodem, tj. ich wartością wyraŜoną w cenie umowy sprzedaŜy, a 
kosztem jego uzyskania, tj. wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie wskazanych papierów wartościowych, 
przy czym, gdy ich cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód z odpłatnego 
zbycia określa organ podatkowy w wysokości ich wartości rynkowej. Dochód z odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych zwiększa u podatnika podstawę opodatkowania. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych, podatek od dochodów osiągniętych przez podatników podatku dochodowego od 
osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. 

III.6.2. Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu dywidendy 

III.6.2.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fizyczne posiadające miejsce 
zamieszkania na terytorium Polski oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadają siedzibę lub zarząd 
Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych oraz art. 22 ust. 1 Ustawy o 
Podatku Dochodowym od Osób Prawnych dochody zarówno osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadają siedzibę lub zarząd, z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane są 
zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu – bez pomniejszania o koszty 
uzyskania. 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych do poboru zryczałtowanego podatku 
dochodowego od dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pienięŜnych 
(m.in. wypłat z tytułu dywidend) zobowiązane są podmioty dokonujące tych czynności. Płatnicy przekazują kwoty 
podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu 
skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania bądź siedziby 
płatnika, przesyłając równocześnie deklarację według ustalonego wzoru. 

Na mocy art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych wskazane w tym przepisie podmioty, 
które dokonują wypłat naleŜności z tytułu dywidend, są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania 
wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy. Kwoty podatku przekazane winny zostać w terminie do 7 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym został on pobrany, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik 
urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika. W terminie przekazania kwoty pobranego podatku płatnicy 
są obowiązani przesłać urzędowi skarbowemu deklaracje, a podatnikowi, w terminie do końca 3 miesiąca roku 
następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat, informacje o pobranym podatku, sporządzone 
według ustalonego wzoru. 
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III.6.2.2. Opodatkowanie dochodów ze zbycia papierów wartościowych oraz dywidend uzyskiwanych przez 
osoby fizyczne niemające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania i podatników 
podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
siedziby lub zarządu 
Opisane w punkcie III.6.1 zasady dotyczące opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
oraz opisane w punkcie III.6.2.1. zasady dotyczące opodatkowania dochodów z dywidendy odnoszą się równieŜ do 
opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tych tytułów przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie 
posiadają siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania nie stanowią inaczej. JednakŜe stosownie do art. 30a ust. 2 oraz art. 30b ust. 3 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Fizycznych oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych 
zastosowanie w odniesieniu do powyŜszych tytułów stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest moŜliwe pod warunkiem udokumentowania 
miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), 
wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. 

Na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, od podatku dochodowego 
zwolnione są dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
jeŜeli spełnione są następujące warunki: 

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

2)  uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w pkt. 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niŜ 
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie naleŜącym do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

3) spółka, o której mowa w pkt. 2, posiada bezpośrednio: 
a. od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. – nie mniej niŜ 15% udziałów (akcji) w 

kapitale spółki, o której mowa w pkt. 1; 
b. od dnia 1 stycznia 2009 r. – nie mniej niŜ 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w 

pkt. 1, 
4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych jest: 
a. spółka, o której mowa w pkt. 2, albo 
b. zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2. 

Zwolnienie, o którym mowa w poprzednim akapicie, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca 
dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę 
lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te naleŜności w 
wysokości, o której mowa w pkt. 3 poprzedniego akapitu, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma 
równieŜ zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w powyŜej 
określonej wysokości, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej 
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów 
(przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt. 3 
poprzedniego akapitu, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt. 2 poprzedniego akapitu, 
jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend oraz 
innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz 
pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 

III.6.3. Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia Praw do Akcji 

Prawa do Akcji stanowią papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Obrocie oraz art. 5a pkt. 11 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Zasady opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia PDA 
są analogiczne jak przy opodatkowaniu dochodów ze zbycia akcji uzyskiwanych przez odpowiednio osoby fizyczne 
oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych. 

III.6.4. Opodatkowanie spadków i darowizn 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 142, 
poz. 1514), nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym równieŜ praw 
związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, 
jeŜeli: 

- w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem 
polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

- prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróŜnicowana i zaleŜy od rodzaju pokrewieństwa lub 
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i 



   

 
Strona 25 

 

obdarowanym. 

III.6.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

SprzedaŜ maklerskich instrumentów finansowych firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem, oraz sprzedaŜ 
tych instrumentów dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego - w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie, 
zgodnie z art. 9 pkt. 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych jest zwolniona od tego podatku. Umowy 
przenoszące własność papierów wartościowych bez pośrednictwa ww. firm inwestycyjnych, obciąŜone są podatkiem 
od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej sprzedawanych praw majątkowych. Podatnicy są 
obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złoŜyć deklaracje w sprawie podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z 
wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Płatnikiem jest notariusz, jeŜeli czynność jest 
dokonywana w formie aktu notarialnego. 

III.6.6. Odpowiedzialność płatnika 

Zgodnie z postanowieniami art. 30 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity – Dz. 
U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami) płatnik, który nie wykonał ciąŜącego na nim obowiązku 
obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu, 
odpowiada za podatek niedobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te naleŜności całym 
swoim majątkiem. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeŜeli odrębne 
przepisy stanowią inaczej, albo jeŜeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 
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IV. DANE O EMITENCIE 

IV.1. Podstawowe informacje o Emitencie 
Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w §1 ust. 1 Statutu w brzmieniu: ORGANIC 
FARMA ZDROWIA Spółka Akcyjna. Zgodnie z art. 305 §2 Kodeksu Spółek Handlowych i §1 ust. 2 Statutu w 
obrocie Emitent moŜe uŜywać skrótu firmy w brzmieniu: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. 

Forma prawna: spółka akcyjna 
Siedziba: Warszawa 
Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska 
Adres: ul. Głubczycka11 lok. 1, 02-417 Warszawa 
Numer telefonu: (+48 22) 851 50 22 
E-mail: info@organicmarket.pl 
Strona internetowa: www.organicmarket.com.pl 
KRS: 0000293247 
REGON: 140478291 
NIP: 522-280-57-93 

IV.2. Data utworzenia Emitenta i czas na jaki został utworzony 
Emitent został utworzony zgodnie z treścią Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki 
ORGANIC FARMA ZDROWIA Sp. z o.o. z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie przekształcenia Spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną zgodnie z aktem notarialnym sporządzonym w dniu 5 listopada 
2007 r. przez Notariusz Kinga Nałęcz Kancelaria Notarialna w Warszawie, Rep. A 15855/2007. 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

Poprzednik prawny Emitenta funkcjonował jako spółka „ORGANIC FARMA ZDROWIA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie utworzona na podstawie umowy spółki sporządzonej w formie aktu 
notarialnego z dnia 23 marca 2006 roku w Kancelarii Notarialnej. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 100.000 zł i 
dzielił się na 2.000 udziałów po 50 zł kaŜdy. 

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent 
Emitent został utworzony i działa zgodnie z przepisami prawa polskiego. Emitent prowadzi działalność w oparciu o 
przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Z chwilą uzyskania statusu spółki publicznej Emitent będzie działał na 
podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego. 

IV.4. Postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego rejestru 
Dnia 21 listopada 2007r. Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000293247. 

IV.5. Opis historii Emitenta 
Sieć sklepów z ekologiczną Ŝywnością pod nazwą Organic Market powstała w październiku 2003 r. i była załoŜona 
przez Przemysława Tomaszewskiego, po sukcesie sieci sklepów Zielone Oko, sklepów załoŜonych w połowie lat 90-
tych przez Henryka Tomaszewskiego – ojca Przemysława. W miarę szerzenia się idei zdrowego stylu Ŝycia 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 przestawiane na delikatesy (więcej luksusowych produktów, zmiana wyglądu 
lokalu, loga itp.). Na początku 2007 roku spółka miała juŜ 7 placówek. 

Od początku 2007 roku firma weszła w bardzo dynamiczną fazę rozwoju. Powstały nowe delikatesy w Katowicach i 
kolejne w Warszawie. W sumie sieć ORGANIC FARMA ZDROWIA liczy obecnie czternaście delikatesów. Są one 
zlokalizowane w najlepszych galeriach handlowych w Polsce: Galeria Mokotów, Złote Tarasy, Sadyba Best Mall, 
Wola Park, CH Targówek, Poznań Plaza, Stary Browar Poznań, Silesia Katowice, Galeria Krakowska, Kraków Plaza, 
Manufaktura Łódź, Galeria Bałtycka, Magnolia Park i CH Auchan w Rumii. Odwiedziło je dotychczas ponad milion 
klientów. W przygotowaniu na 2008 r. i 2009 r. jest juŜ kilka kolejnych lokalizacji. 

W dniu 26 marca 2007 roku – ORGANIC FARMA ZDROWIA Sp. z o.o. powołała do Ŝycia spółkę córkę - 
Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o. - w której posiada 75% udziałów, a 25% udziałów posiada pan Paweł 
Lutoborski, dotychczasowy właściciel Ekosfery, a obecnie Prezes spółki. Ekosfera.pl jest obecnie najlepszym 
sklepem internetowym w Polsce oferującym ekologiczną Ŝywość, kosmetyki i środki piorąco-czyszczące. Sklep 
oferuje blisko 2.000 artykułów, które dostarcza klientom w całej Polsce. 
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W czerwcu 2007 został zamknięty sklep w CH Reduta, w Warszawie, który mimo wielu prób poprawy i wzmocnienia 
marketingowego przynosił straty (od otwarcia czyli przez 3 lata). Zarząd – po dogłębnej analizie i przeliczeniach – 
uznał, Ŝe mniejszą stratą będzie zamknięcie sklepu i poniesienie z tym związanych rozliczeń z CH oraz kosztów 
likwidacji niŜ prowadzenie sklepu na stratach do końca okresu najmu czyli jeszcze przez 2 lata. 

Jesienią 2007 roku zarząd spółki ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. – w celu dywersyfikacji działalności – 
rozpoczął otwieranie i prowadzenie lokali gastronomicznych. Są to restauracje wegetariańskie znanej w Polsce sieci 
Green Way otwierane na zasadzie współpracy franchisingowej. Pierwszy lokal został otwarty pod koniec 
października we Wrocławiu w CH Magnolia Park a drugi planowany jest do otwarcia w lutym w Krakowie w CH 
Kraków Plaza. W 2008 roku planowane jest otwarcie kilku kolejnych lokali. 

W dniu 5 listopada 2007 r. w wyniku przekształcenia ORGANIC FARMA ZDROWIA Spółka z o.o. powstała nowa 
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 kaŜda. 
W dniu 8 stycznia 2008 r. w KRS została zarejestrowana emisja 73.530 akcji serii C. Obecnie kapitał zakładowy 
wynosi 1.603.080 zł. 

IV.6. Kapitały (fundusze) własne Emitenta i zasady ich tworzenia 
Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 

1) kapitał zakładowy, 
2) kapitał zapasowy, 
3) kapitał rezerwowy, 
4) fundusze celowe. 

Spółka moŜe tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub 
wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. 

1) Kapitał zakładowy 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Spółka posiada kapitał zakładowy w kwocie 
1.603.080,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące osiemdziesiąt złotych), który dzieli się na: 

a) 764.775 (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A 
o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) kaŜda, 
b) 764.775 (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela 
serii B o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) kaŜda, 
c) 73.530 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści) akcji na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) kaŜda. 

Akcje imienne serii A od nr 1 do nr 764.775 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, Ŝe kaŜda z nich przyznaje 2 
głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. 
Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia. 
W dniu 30 listopada 2007 r. NWZA Emitenta podjęło uchwałę o emisji 73.530 akcji zwykłych na okaziciela serii C o 
wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do poŜyczkodawców. Skutecznie 
objęte zostało 73.530 akcji serii C. W dniu 8 stycznia 2008 r. emisja akcji serii C została zarejestrowana w KRS. 
W dniu 30 listopada 2007 r. NWZA Emitenta podjęło uchwałę o emisji od 1 do 540.000 akcji zwykłych na okaziciela 
serii D o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda w drodze subskrypcji prywatnej. Skutecznie objęte zostało 338.681 akcji 
serii D. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego emisja akcji serii D nie została jeszcze 
zarejestrowana w KRS. 
Po zarejestrowaniu emisji akcji serii D, Spółka posiadać będzie kapitał zakładowy w kwocie 1.941.761 zł (słownie: 
jeden milion dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych), który dzielić się będzie na: 

a) 764.775 (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A 
o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) kaŜda, 
b) 764.775 (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela 
serii B o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) kaŜda, 
c) 73.530 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) kaŜda, 
d) 338.681 (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela 
serii D o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) kaŜda. 
2) Kapitał zapasowy 

Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są równieŜ 
nadwyŜki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyŜej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów ich 
wydania. Stosownie do przepisu art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka jest zobowiązana tworzyć kapitał 
zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten 
nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. 

3) Inne kapitały 
W Spółce nie utworzono innych kapitałów niŜ zakładowy i zapasowy. 

IV.7. Nieopłacona część kapitału zakładowego 
Kapitał zakładowy Emitenta jest w pełni opłacony. 

IV.8. Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z 
obligacji zamiennych lub z obligacji z prawem pierwszeństwa, ze wskazaniem wartości warunkowego 
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podwyŜszenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji 
Do dnia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Emitent nie emitował obligacji zamiennych bądź obligacji z 
prawem pierwszeństwa do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji. 

IV.9. PodwyŜszenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego 
Statut zawiera upowaŜnienia dla Zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 
Zgodnie z §13 statutu: 

1. Kapitał zakładowy moŜe zostać podwyŜszony równieŜ w granicach kapitału docelowego. 

2. Do podwyŜszenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upowaŜniony Zarząd przez 
trzy lata od dnia rejestracji statutu Spółki. UpowaŜnienie zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego 
uprawnia równieŜ do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu 
upływającym nie później niŜ okres, na który zostało udzielone upowaŜnienie. 

3. UpowaŜnienie Zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego moŜe zostać udzielone na kolejne okresy, 
nie dłuŜsze jednak niŜ trzy lata. Udzielenie upowaŜnienia wymaga zmiany Statutu. 

4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 1.147.000 (jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy) złotych. 
Zarząd moŜe wydać akcje w zamian za wkłady pienięŜne lub za wkłady niepienięŜne. 

5. Zarząd moŜe dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyŜszeń w granicach określonych w ust. 4 Zarząd 
nie moŜe dokonać podwyŜszenia ze środków własnych Spółki. 

6. Zarząd nie moŜe wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu 
akcjonariuszowi osobistych uprawnień. 

7. Decyzje we wszystkich sprawach związanych z podwyŜszeniem kapitału zakładowego, w szczególności w 
sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepienięŜne – podejmuje Zarząd. 

8. Zarząd upowaŜniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w 
części, za zgodą Rady Nadzorczej. 

Uchwała Zarządu o podwyŜszeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach 
statutowego upowaŜnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyŜszeniu kapitału zakładowego. 

IV.10. Notowanie instrumentów finansowych Emitenta 
śadne papiery wartościowe Emitenta nie były dotychczas notowane na jakimkolwiek rynku regulowanym bądź 
zorganizowanym. W związku z akcjami Emitenta nie były wystawiane kwity depozytowe. 

IV.11. Powiązania organizacyjne lub kapitałowe  Emitenta, mające istotny  wpływ na jego działalność 
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 przestawiane na delikatesy (więcej luksusowych produktów, zmiana wyglądu 
lokalu, loga itp.). Na początku 2007 roku spółka miała juŜ 7 placówek. 

W dniu 5 listopada 2007 r. w wyniku przekształcenia ORGANIC FARMA ZDROWIA Sp. z o.o. powstała nowa 
spółka akcyjna pod firmą: ORGANIC FARMA ZDROWIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z kapitałem 
zakładowym w wysokości 1.529.550,00 zł, który dzieli się na 1.529.550 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda. 

W dniu 26 marca 2007 r. ORGANIC FARMA ZDROWIA Sp. z o.o. powołała do Ŝycia spółkę córkę - Ekosfera 
Farma Zdrowia Sp. z o.o. - w której posiada 75% udziałów, a 25% udziałów posiada pan Paweł Lutoborski, 
dotychczasowy właściciel Ekosfery, a obecnie Prezes spółki. Kapitał załoŜycielski spółki wynosi 50.000 PLN 
(pięćdziesiąt tysięcy złotych). Udziały Wspólników-ZałoŜycieli są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, Ŝe na 1 
(jeden) udział przypadają 3 (trzy) głosy na Zgromadzeniu Wspólników. Delikatesy Ekosfera Farma Zdrowia działają 
w formie obecnej spółki jako kontynuacja sklepu Ekosfera, działającego od października 2004 roku, załoŜonego 
przez Pana Pawła Lutoborskiego w formie własnej działalności gospodarczej. Rozwój pod względem obrotów jest 
niezwykle dynamiczny i wynosi ponad 50% w kaŜdym z ostatnich dwóch lat (a 300% w pierwszym roku). 

Ekosfera.pl jest obecnie najlepszym sklepem internetowym w Polsce oferującym ekologiczną Ŝywość, kosmetyki i 
środki piorąco-czyszczące. Sklep oferuje blisko 2.000 artykułów, które dostarcza klientom w całej Polsce. Ilość 
produktów w ofercie ciągle rośnie. Zamówione przez klientów produkty są dostarczane bezpośrednio (w chwili 
obecnej tylko na terenie Warszawy 3 razy w tygodniu) lub wysyłane z dostawą do domu. Istnieje wiele form 
płatności, włącznie z uŜyciem kart płatniczych. 

Jedyną działalnością spółki Ekosfera Farma Zdrowia jest sprzedaŜ detaliczna ekologicznych (certyfikowanych) i 
zdrowych (naturalnych ale bez certyfikatu) produktów spoŜywczych, kosmetyków, środków czyszczących i piorących 
przy uŜyciu do sprzedaŜy platformy elektronicznej i sieci Internet. „Delikatesy internetowe”- pod domeną 
www.ekosfera.pl - to dziś największy i najpręŜniejszy sklep internetowy w swojej branŜy - wg danych szacunkowych z 
rynku. Sklep od wielu kwartałów ma najwyŜsze oceny w niezaleŜnym rankingu www.sklep24.pl. 

Spółka ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. stanowi wiodący podmiot w Grupie, na którą na dzień sporządzenia 
Dokumentu Informacyjnego składa się spółka zaleŜna Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o. 

 

Akcjonariat spółki zaleŜnej Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o.: 

Akcjonariusze Liczba udziałów % kapitału Liczba głosów % głosów 
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Organic Farma Zdrowia S.A..        750        75%      2.250      75% 

Paweł Lutoborski        250        25%        750      25% 

SUMA      1.000      100%      3.000    100% 

 

Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o. 

Siedziba: 00-739 Warszawa ul. Stępińska 22/30 

NIP: 531-34-31-749 

Regon: 140920456 

KRS 0000278053 

 

Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej Emitenta: 

 
W ramach powiązań organizacyjnych Emitent informuje, Ŝe Pan Wiesław Schabowski - Wiceprzewodniczący Rady 
Nadzorczej Emitenta pełni jednocześnie funkcję dyrektora finansowego i członka zarządu spółki ECM Dom 
Maklerski S.A. – autoryzowanego doradcy i oferującego akcje ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. 

IV.12. Produkty, towary i usługi Emitenta 
BieŜąca działalność Emitenta 

Przedmiotem działalności Emitenta, zgodnie z art. 5 Statutu, i według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 

1) rolnictwo i łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01), 
2) produkcja artykułów spoŜywczych i napojów (PKD 15), 
3) włókiennictwo (PKD 17), 
4) działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22), 
5) handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51), 
6) handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŜy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów 

uŜytku osobistego i domowego (PKD 52), 
7) hotele i restauracje (PKD 55), 
8) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B), 
9) pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2), 
10) obsługa nieruchomości (PKD 70), 
11) działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z), 
12) kształcenie ustawiczne i pozostałe formy kształcenia (PKD 80.4), 
13) działalność paramedyczna (PKD 85.14.E), 
14)  badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z), 
15) . reklama (PKD 74.40.Z). 

W przypadku przedmiotu działalności Spółki, dla którego prowadzenia wymagane jest uzyskanie stosownych 
zezwoleń lub koncesji, Spółka podejmie działalność w tym zakresie po uzyskaniu wymaganych prawem koncesji i 
zezwoleń. 

Statut nie określa celu działalności Emitenta. 

 

Podstawowa działalność Emitenta 

ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. to pierwsza i największa w Polsce sieć samoobsługowych delikatesów z 
ekologiczną i zdrową Ŝywnością, kosmetykami i środkami czyszcząco-piorącymi. Oferta delikatesów skierowana jest 
do osób, które pragną odŜywiać się smacznie i zdrowo. Produkty sprzedawane w sklepach zostały wytworzone bez 
uŜycia sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin. Nie zawierają chemicznych środków 
konserwujących. Poza certyfikowaną Ŝywnością ekologiczną delikatesy posiadają bogatą ofertę produktów dla wegan, 
wegetarian, diabetyków, alergików, a takŜe osób stosujących róŜnego rodzaju diety: bezmięsne, bezglutenowe, 

ORGANIC FARMA ZDROWIA 

Spółka Akcyjna 

EKOSFERA FARMA ZDROWIA 

Spółka z o.o. 

75% kapitału i głosów 
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bezmleczne, makrobiotyczne i inne. W sieci jest równieŜ duŜy wybór artykułów dla kobiet w ciąŜy i karmiących mam. 

Oprócz produktów ekologicznych w sieci ORGANIC FARMA ZDROWIA dostępna jest równieŜ Ŝywność 
bezglutenowa, która nie zawiera glutenu, czyli białka roślinnego czterech podstawowych zbóŜ (pszenicy, Ŝyta, 
jęczmienia i owsa), artykuły dla diabetyków, ściśle wyselekcjonowane produkty regionalne oraz produkty Fair 
Trade.W ofercie sieci delikatesów ORGANIC FARMA ZDROWIA znajdują się produkty ekologiczne wytworzone 
bez uŜycia sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin: 

- warzywa i owoce, 
- masło, białe i Ŝółte sery, śmietanę, jaja, zsiadłe mleko, 
- kozie mleko i jego przetwory (sery, jogurty), 
- wędliny ekologiczne, 
- mąki razowe, kasze, płatki zboŜowe, musli, makarony razowe, ryŜ pełnoziarnisty, 
- pieczywo z pełnego przemiału bez polepszaczy, 
- ziarna (Ŝyto, 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 ryŜowe, owsiane i sojowe, 
- soki warzywne i owocowe, 
- biowiniarnia i miody pitne, 
- piwo niepasteryzowane, 
- produkty Slow-Food, 
- kosmetyki, 

oraz inne zdrowe produkty: 

- produkty regionalne, 
- wody mineralne i źródlane, 
- produkty do sushi, 
- gotowe dania w słoikach, 
- garmaŜeryjne wyroby wegetariańskie (pasztety, pasty, kotlety, wędliny, tofu), 
- produkty dla diabetyków (słodycze, dŜemy, słodziki), 
- artykuły dla alergików, 
- miody, 
- przyprawy, 
- wydawnictwa, 
- bezdetergentowe środki czystości. 

 

Firma chce stworzyć najlepszą ogólnopolską sieć delikatesów sklepów ORGANIC FARMA ZDROWIA. 

Firma będzie dynamicznie rozwijać sklep internetowy ekosfera.pl, aby utrzymał pozycję lidera w sprzedaŜy w 
Internecie. 

W ramach dywersyfikacji firma otwiera równieŜ restauracje Green Way (na zasadzie współpracy franchisingowej), 
wspierając budowę polskiej sieci firmy Green Way. 

Obecnie sieć ORGANIC FARMA ZDROWIA składa się z 14 delikatesów, znajdujących się w największych 
galeriach i centrach handlowych w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu i 
Rumii: 

- Galeria Mokotów w Warszawie, 

- Sadyba Best Mall w Warszawie, 

- Wola Park w Warszawie, 

- Złote Tarasy w Warszawie, 

- CH Targówek w Warszawie, 

- Stary Browar w Poznaniu, 

- CH Plaza w Poznaniu, 

- Galeria Krakowska, 

- CH Plaza w Krakowie, 

- CH Silesia w Katowicach, 

- CH Manufaktura w Łodzi, 

- CH Magnolia Park we Wrocławiu, 

- Galeria Bałtycka w Gdańsku, 

- CH Auchan w Rumii. 

Delikatesy sieci odwiedziło dotychczas ponad milion klientów. Firma zatrudnia ponad 80 osób.  W celu optymalizacji 
dostaw firma tworzy własne centrum logistyczne w Warszawie i nawiązuje kontakt bezpośrednio z producentami w 
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kraju i zagranicą prowadząc import bezpośredni. 

 

Produkty i usługi o istotnym znaczeniu 

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 Ŝywności ekologicznej w Polsce (na koniec 2006 roku było 
9.500, a szacuje się, Ŝe na koniec roku 2007 będzie ponad 11.000 gospodarstw) powoduje ciągły napływ zupełnie 
nowych lub modyfikację istniejących produktów (pod względem jakości, ceny, trwałości, wielkości, róŜnorodności 
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. 

RównieŜ 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. 

Całkowicie nową linią biznesową Emitenta jest budowa sieci lokali gastronomicznych ze zdrową i wegetariańską 
Ŝywnością na bazie franczyzowych umów licencyjnych znanej juŜ w Polsce sieci Green Way. Realizacja rozpoczęła 
się otwarciem 27 października 2007 r. pierwszego lokalu w Food-Courtcie Galerii Handlowej Magnolia Park we 
Wrocławiu. Kolejny lokal będzie otwarty w lutym 2008 roku w Centrum Handlowym Plaza Kraków. Emitent 
przewiduje otwarcie kilku kolejnych lokali w 2008 roku, na które poszukuje obecnie atrakcyjnych lokalizacji. 

 

Główne rynki prowadzonej działalności 

Emitent zakłada, Ŝe głównym rynkiem odbiorców jego produktów w ciągu najbliŜszych lat jest rynek polski a plany 
pierwszych inwestycji zagranicznych są przygotowywane na 2009 rok. 

Strategią Emitenta na lata 2006-2009 jest otwieranie delikatesów w największych (lub najpopularniejszych) Centrach 
Handlowych w duŜych miastach – powyŜej 100 tys. mieszkańców. 

Największa ilość delikatesów funkcjonuje obecnie na terenie Warszawy (5 delikatesów w Centrach Handlowych). 
Delikatesy warszawskie przynoszą najwyŜsze obroty. Po 2 lokale są obecne w Krakowie i Poznaniu a w innych 
miastach jest po jednym. Na najbliŜsze lata Emitent planuje otwarcie kolejnych lokali w kaŜdym z miast powyŜej 300 
tys. mieszkańców i po jednym w miastach powyŜej 100 tys. mieszkańców, gdzie jeszcze nie ma delikatesów lub 
gastronomii ze zdrową Ŝywnością. 

 

Cele emisji 
Celem emisji Akcji serii D oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej jest stworzenie podstaw finansowych dla 
realizacji strategii, zakładającej: 

A) konsolidację rynku poprzez zakup udziałów/akcji najlepszych spółek działających w branŜy zdrowej i 
ekologicznej Ŝywności, 

B) szybkie zwiększenie obszaru działania sieci handlowej poprzez otwieranie nowych placówek na terenie całego 
kraju, 

C) spłatę zobowiązań, z których finansowana była dotychczasowa rozbudowa sieci handlowej Emitenta. 

Wpływy pienięŜne w wysokości 9,2 mln PLN z emisji akcji D, zostaną przeznaczone do realizacji planów 
inwestycyjnych, a w szczególności do następujących działań: 

1. Inwestycje kapitałowe w 3 spółki       2,6   mln PLN   -  I półrocze 2008 
2. Spłata poŜyczek       1,74 mln PLN   -     grudzień 2007 
3. Otwarcie nowych obiektów w 2008 – 7 delikatesów, część inwest.  1,5   mln PLN   -          2008/2009 
4. Zakup nieruchomości pod pierwszy supermarket    1,0   mln PLN   -                   2008 
5. Dofinansowanie delikatesów otwartych wcześniej    0,7   mln PLN   -          2007/2008 
6. Dofinansowanie obiektów otwartych w 2008    0,7   mln PLN   -          2008/2009 
7. Koszty doradców i IPO       0,56 mln PLN   -          2007/2008 
8. Dofinansowanie centrali i sieci (IT, samochody dostawcze)   0,4   mln PLN   -  I półrocze 2008 

Wpływy pienięŜne z emisji akcji serii C, skierowanej do poŜyczkodawców Emitenta wyniosły 1,50 mln PLN i 
zostały przeznaczone na spłatę poŜyczek zawartych w dniu 20 lipca 2007 r. Cena emisyjna akcji serii C była o 25% 
niŜsza niŜ cena emisyjna akcji serii D. 

Nowe delikatesy będą lokalizowane w miastach powyŜej 100 tys. mieszkańców, przede wszystkim w nowo 
otwieranych centrach handlowych, w których Emitent będzie wynajmował lokale. W niektórych przypadkach 
rozwaŜana będzie moŜliwość wybudowania własnych obiektów handlowych oraz przejęcia juŜ działających sklepów. 
Ze środków pochodzących z emisji na ten cel zostanie przeznaczona kwota 2,2 mln zł. Emitent planuje dokonać 
unowocześnienia istniejących placówek handlowych. PowyŜsze inwestycje będą polegały przede wszystkim na 
dostosowaniu placówek handlowych do wypracowanego wizerunku i określonej standaryzacji delikatesów. 

W celu usprawnienia działalności operacyjnej Emitenta planuje się dokonanie centralizacji systemu informatycznego. 
W związku z tym, Emitent planuje zmianę systemu informatycznego, którego zadaniem będzie unowocześnienie 
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działalności centrali oraz wszystkich delikatesów. Ze środków pochodzących z emisji na ten cel zostanie 
przeznaczona kwota 300-350 tys. zł. W przypadku wyŜszych kosztów budowy zakupu i implementacji systemu 
informatycznego, wyŜej wymienione cele zostaną zrealizowane przy większym zaangaŜowaniu kapitałów obcych w 
postaci długoterminowych umów leasingowych oraz kredytów długoterminowych. 

PoniewaŜ w większości krajów europejskich istnieją juŜ (i ciszą się coraz większą popularnością), supermarkety a 
nawet sieci supermarketów z ekologiczną Ŝywością uwaŜamy, Ŝe istnieją juŜ warunki rynkowe do otwarcia pierwszego 
takiego supermarketu w Polsce a po jego sukcesie kolejnych. Pierwszy supermarket delikatesowy planowany jest w 
Warszawie. Poszukiwanie lokalizacji i rozpoczęcie realizacji przewidywane jest na początek 2008 roku, a otwarcie na 
jesień 2009 roku. 

Spółka widzi szanse wzrostu i rozwoju poprzez konsolidację rynku firm zdrowej i ekologicznej Ŝywności i 
gastronomii. Zarząd spółki ma pełne rozeznanie rynkowe i jest po pierwszych, wstępnych ustaleniach potencjalnych 
transakcji, które mogą mieć miejsce zaraz po emisji akcji i pozyskaniu środków. UmoŜliwi to wzrostu wartości spółki 
w kolejnych latach. 

Do czasu realizacji celów emisji, mianowicie wydatkowania środków finansowych uzyskanych z emisji akcji serii D, 
Emitent zainwestuje wolne środki pienięŜne w lokaty bankowe. 

 

Główne inwestycje Emitenta w przyszłości, co do których podjęto wiąŜące zobowiązania 

Wartość głównych inwestycji spółki w przyszłości, co do których zarząd podjął juŜ zobowiązania umowne, opiewa 
na kwotę około 1,0 mln PLN i dotyczy przede wszystkim procesu rozszerzania sieci dystrybucji produktów 
oferowanych przez Emitenta. Kolejnym istotnym projektem inwestycyjnym jest rozbudowa własnego centrum 
logistycznego w celu optymalizacji dystrybucji na obszarze całego kraju. Przyczyni się to znacznego zwiększenia 
efektywności zarządzania sprzedaŜą. 

 

Działania konkurencyjne do działalności Emitenta 

Na chwilę obecną nie ma Ŝadnych oficjalnych statystyk i rankingów dotyczących rynku Emitenta i rynku spółki z 
Grupy Emitenta. 

W związku z powyŜszym wiedzę o rynku moŜna posiąść jedynie poprzez wymianę informacji na targach, 
konferencjach i seminariach. Najlepszą do tej pory konferencją było Forum Ecconnect, które odbyło się w maju w 
Warszawie i skupiło ponad 200 osób z branŜy Ŝywności ekologicznej oraz kilka firm doradczych i konsultingowych. 
Firmy te przedstawiły własne dane dotyczące rynku, z których wynika, Ŝe polski rynek handlu detalicznego 
Ŝywnością ekologiczną jest bardzo rozdrobniony i w 2006 r. osiągnął sprzedaŜ około 200-250 mln PLN przy ponad 
30% wzroście w stosunku do 2005 r. 

SprzedaŜ Ŝywności ekologicznej w Polsce odbywała się poprzez: 

- 200 niezaleŜnych, specjalistycznych sklepów, 

- sieć specjalistycznych delikatesów Organic Farma Zdrowia (7 lokalizacji w 2006r.), 

- sieci specjalistycznych sklepów VERT (3 sklepy), śółty Cesarz (3 sklepy), Green Way (3 sklepy) itd., mini sieci 
składające się z 2, 3 sklepów, 

- specjalistyczne stoiska na targach, festynach i obchodach, 

- specjalistyczne stragany, 

- dedykowane półki lub regały w najlepszych sieciach delikatesów konwencjonalnych takich jak Alma, Bomi i Piotr 
i Paweł, 

- dedykowane półki i regały (a nawet mini stoiska) w konwencjonalnych hipermarketach Carrefour, Leclerc, Tesco 
itd. 

Z powyŜszych informacji wynika, Ŝe ORGANIC FARMA ZDROWIA jest na dzień dzisiejszy największą w Polsce 
siecią delikatesów i sklepów specjalizującą się w sprzedaŜy Ŝywności ekologicznej. Jest równieŜ pierwszą i jedyną 
siecią sprzedającą ekologiczne kosmetyki i środki czyszcząco-piorące. 

Przewidywania analityków tego rynku zakładają, Ŝe 30% rocznego wzrostu sprzedaŜy moŜe być kontynuowane co 
najmniej przez następne 5-10 lat, jako, Ŝe rynek ten w Polsce jest jeszcze bardzo mały i wyrównywanie róŜnicy z 
krajami Europy Zachodniej zajmie kilkadziesiąt lat. 

Odnośnie spółki zaleŜnej – Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o. – specjalizującej się w sprzedaŜy ekologicznej 
Ŝywności, kosmetyków i środków czyszcząco-piorących poprzez Internet posiadamy jeszcze mniej danych 
rynkowych poniewaŜ nie ma Ŝadnych (nawet nieoficjalnych) katalogów takich sklepów czy danych o ich sprzedaŜy. 

Z własnej analizy wykonanej w sieci Internet oraz informacji posiadanych od dostawców wynika, Ŝe istnieje obecnie 
w Polsce kilkanaście sklepów internetowych. 

śaden jednak nie oferuje tak wielu produktów i tak dogodnych warunków dostaw. 

NiezaleŜny portal sklep24.pl, prowadzący ranking sklepów w poszczególnych branŜach ocenia od 2 lat sklep 
ekosfera.pl na pierwszym miejscu wg ocen klientów realizujących zakupy w sieci. 
Jest to ocena własna na bazie nieoficjalnych danych rynkowych. 

 

Na działalność operacyjną Emitenta mogą mieć wpływ zmiany regulacji prawnych obowiązujących w Polsce. 

Ze względu na plany inwestycyjne Emitenta istotną rolę odgrywa ustawa o wielko-powierzchniowych obiektach 
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handlowych, która weszła w Ŝycie w dniu 18 września 2007 r. Uchwalona w maju przez Sejm ustawa o WOH 
utrudnia powstawanie obiektów handlowych o powierzchni powyŜej 400 m2. Inwestorzy muszą uzyskiwać zgodę 
samorządu lokalnego, a w przypadku obiektów powyŜej 2 tys. m2 - dodatkowo sejmiku wojewódzkiego. Jest to 
istotne zdarzenie prawne, które powoduje moŜliwość niewyraŜenia zgody przez właściwy organ na budowę 
supermarketu, co moŜe bezpośrednio wpłynąć na brak realizacji części celów inwestycyjnych Emitenta. RównieŜ 
planowane budowy kolejnych duŜych centrów handlowych mogą się znacząco opóźnić za względu na konieczność 
uzyskiwania takich dodatkowych zgód. Takie sytuacje teŜ mogą opóźnić realizację celów inwestycyjnych Emitenta. 

Emitentowi nie są znane jakiekolwiek elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej, 
inne niŜ wymienione powyŜej, które mogłyby mieć istotny wpływ na działalność Emitenta. 

 

Badania i rozwój 

Emitent nie posiada Ŝadnej dedykowanej jednostki do prowadzenia badań. 

Jedyne badania prowadzone przez Emitenta to badania dotyczące rynku nowoczesnego handlu detalicznego w 
Polsce i Europie oraz rynku Ŝywności i innych produktów ekologicznych. 

Badania te polegają na: 

- prenumeracie specjalistycznych wydawnictw, 

- udziale w krajowych targach, konferencjach i seminariach (np. Targi Polagra, Konferencja Marketing Forum 
Ecconnect itd.), 

- udziale z najwaŜniejszych zagranicznych targach, konferencjach i seminariach (np. Biofach, Mappic itd.), 

- korzystaniu z doradztwa jednostek certyfikujących. 

 

Patenty i licencje 

Emitenta nie posiada ani teŜ nie korzysta bezpośrednio z Ŝadnych patentów. 

Emitent prowadzi w swoich delikatesach sprzedaŜ niskoprocentowych napojów alkoholowych takich jak wina 
ekologiczne, miody pitne czy piwa ekologiczne i niepasteryzowane. Na sprzedaŜ napojów alkoholowych konieczne 
jest uzyskanie zgody Centrum Handlowego, lokalnego samorządu i Sanepidu. Nie zawsze uzyskanie takiej zgody jest 
moŜliwe – szczególnie jeśli na terenie Centrum Handlowego znajduje się juŜ kilka punktów sprzedaŜy alkoholu – co 
z góry powoduje, Ŝe dane delikatesy będą miały mniejsze obroty i rentowność, od tych które taką zgodę uzyskały. 
Emitent będzie się starał uzyskać wszędzie zgodę na sprzedaŜ alkoholu uzasadniając to unikalnością tych wyrobów 
alkoholowych, nie występujących popularnie w innych sklepach czy supermarketach. 

Emitent uruchamia i prowadzi lokale gastronomiczne ze zdrową i wegetariańską Ŝywnością znanej w Polsce sieci 
Green Way. Na otwarcie i prowadzenie takiego lokalu gastronomicznego konieczne jest uzyskanie zezwolenia spółki 
Green Way (co do miejsca, wielkości, moŜliwości adaptacyjnych itd.), a następnie naleŜy wykupić licencję 
franchisingową, która moŜe być zabrana w przypadku zalegania z opłatami licencyjnymi lub drastycznym 
naruszeniem warunków umowy. Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego emitent posiada 4 licencje 
franchisingowe spółki Green Way. 

Emitent uruchomił procedurę zastrzeŜenia nazwy i logo firmy oraz znaków handlowych w Urzędzie Patentowym. 

IV.13. Inwestycje krajowe i zagraniczne Emitenta, w tym inwestycje kapitałowe 
Dotychczasowe inwestycje spółki związane były przede wszystkim z rozbudową sieci dystrybucyjnej na obszarach 
największych miast Polski. Ekspansja ta związana była z przejęciami oraz otwieraniem nowych sklepów. Emitent 
przeznaczył na ten cel 965 tys. PLN w 2006 r. 

Środki te pochodziły częściowo ze środków spółki – kapitał własny (100 tys. PLN) oraz głównie ze środków 
zewnętrznych w postaci poŜyczek udzielonych Spółce przez wspólnika Spółki i Prezesa Zarządu Sławomira Chłonia. 

W pierwszym półroczu 2007 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 1,37 mln PLN i były wynikiem dalszej rozbudowy 
sieci handlowej – 1,1 mln PLN. Reszta wydatków inwestycyjnych wiązała się z dodatkowym wyposaŜeniem 
niektórych jednostek handlowych, biura spółki, magazynów oraz z zakupem systemu informatycznego 
zapewniającego sprawną ewidencję ilości towarów w magazynach. 

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był podwyŜszony kapitał własny Spółki – 1,0 mln PLN oraz, 
podobnie jak w 2006 r. poŜyczki od wspólnika Sławomira Chłonia. 

W drugim półroczu 2007 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 1,89 mln PLN i przeznaczone były w całości na dalsze 
poszerzanie sieci handlowej. 

Główne inwestycje spółki w II półroczu 2007 roku były dokonywane ze środków Spółki – kapitał oraz w głównej 
mierze ze środków zewnętrznych w postaci poŜyczek udzielonych przez podmioty zewnętrzne (4 osoby fizyczne i 
jedna spółka) nie związane ze Spółką. 

Na chwilę obecną spółka poszukuje lokali przede wszystkim w duŜych miastach i najlepszych Centrach Handlowych. 

IV.14. Wszczęte wobec Emitenta postępowania upadłościowe, układowe lub likwidacyjne 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wobec Emitenta nie wszczęto postępowania 
upadłościowego, układowego bądź likwidacyjnego. 
Emitent nie dysponuje wiedzą na temat okoliczności, które mogłyby spowodować wszczęcie takich postępowań. 
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IV.15. Wszczęte wobec Emitenta postępowania ugodowe, arbitraŜowe lub egzekucyjne, mające lub mogące 
mieć istotne znaczenie dla jego działalności 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wobec Emitenta nie wszczęto postępowania 
ugodowego, arbitraŜowego bądź egzekucyjnego. 
Emitent nie dysponuje wiedzą na temat okoliczności, które mogłyby spowodować wszczęcie takich postępowań. 

IV.16. Inne postępowania 
Zgodnie z oświadczeniem Zarządu, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego ani w okresie 
ostatnich 12 miesięcy, Emitent nie jest ani nie był stroną postępowań przed organami rządowymi, stroną 
postępowań sądowych lub arbitraŜowych, które to postępowania mogłyby mieć lub miały istotny wpływ na sytuację 
finansową lub rentowność Emitenta. 
Emitent nie dysponuje wiedzą na temat okoliczności, które mogłyby spowodować wszczęcie takich postępowań. 

IV.17. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy 
instrumentów finansowych 
Od 30 czerwca 2007 r. – czyli od daty zakończenia ostatniego okresu obrachunkowego, za który opublikowano 
zbadane informacje finansowe, nastąpiło kilka transakcji z podmiotem powiązanym. Były to poŜyczki gotówkowe 
udzielone przez udziałowca i jednocześnie prezesa Zarządu Sławomira Chłonia dla Emitenta: 

1. PoŜyczka z 3 lipca 2007 r. na kwotę    100 tys. PLN, na warunkach rynkowych, 
2. PoŜyczka z 25 października 2007 r. na kwotę   300 tys. PLN, na warunkach rynkowych, 
3. PoŜyczka z 27 listopada 2007 r. na kwotę      50 tys. PLN, na warunkach rynkowych. 

 
W dniu 20 lipca 2007 r. Emitent zawarł umowy poŜyczek na łączną kwotę 1,5 mln PLN, które zostały spłacone z 
wpływów z emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, skierowanej do poŜyczkodawców w ramach subskrypcji 
prywatnej. Cena emisyjna akcji serii C była o 25% niŜsza niŜ cena emisyjna akcji serii D. Wszystkie akcje serii C 
zostały w pełni opłacone. Emisja akcji serii C została zarejestrowana w KRS w dniu 8 stycznia 2008 roku. 

IV.18. Nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej 
Emitenta w okresie objętym sprawozdaniami finansowymi, zamieszczonymi w Dokumencie 
Informacyjnym 
Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego, zarządowi Emitenta nie są znane jakiekolwiek tendencje, 
niepewne elementy, Ŝądania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ 
na perspektywy Emitenta do końca bieŜącego roku obrotowego lub nawet przez najbliŜsze miesiące. 

IV.19. Istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta, powstałe po 
sporządzeniu sprawozdań finansowych, zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnych 
SprzedaŜ emitenta w 2007 r. jest o kilkaset procent wyŜsza w stosunku do analogicznego okresu w 2006 r. Na tą 
bardzo duŜą dynamikę wzrostu sprzedaŜy w 2007 roku wpływ miały głównie następujące czynniki: 

- wzrost ilości delikatesów z siedmiu do czternastu, 
- ciągła poprawa jakości obsługi klienta (np. darmowe porady dietetyczne), 
- wzrost ilości  klientów odwiedzających nowe Centra Handlowe, 
- wzrost ilości stałych klientów sieci, 
- wzrost rozpoznawalności marki, 
- wzrost ilości oferowanych produktów z 2.500 do 4.000  w jednej lokalizacji, 
- znacząca poprawa w ciągłości dostaw towarów krajowych, 
- zwiększony import towarów. 

IV.20. Dane osób zarządzających i nadzorujących Emitenta 

IV.20.1. Zarząd 

Zgodnie ze Statutem ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A., Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, w tym 
Prezesa i Wiceprezesa, jeŜeli 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. w Warszawie na mocy 
uchwały z dnia 5 listopada 2007 r. Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła się w dniu 5 listopada 2007 r. w dniu 
uchwalenia decyzji o przekształceniu przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną, które zakończyło poprzednią kadencję 
Zarządu. Mandat członków Zarządu wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010. 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Zarząd składa się z dwóch osób: 

- Sławomir Chłoń   - Prezes Zarządu, 

- Przemysław Eliasz Tomaszewski  - Wiceprezes Zarządu. 

 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeŜone do 
kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 
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Emitent nie posiada obecnie programów opcji na akcje. 
 

Akcje lub opcje na akcje Emitenta posiadane przez członków Zarządu: 

Akcjonariusz Liczba 

akcji 

Łączna wartość 

nominalna 

Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Udział w ogólnej liczbie 
głosów na WZA (%) 

Sławomir Chłoń 695.250 695.250,00 zł 43,37% 44,04% 

     

Przemysław Eliasz 
Tomaszewski 

556.200 556.200,00 zł 34,70% 35,23% 

 

Pan Sławomir Chłoń w okresie co najmniej 5 poprzednich lat: 

− nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa; 
− nie pełnił funkcji administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które znalazły się w 

stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego; 
− nie został formalnie oskarŜony ani nie podlegał sankcji nałoŜonej przez organy państwowe, jak równieŜ 

inne organizacje (w tym organizacje zawodowe); 
− nie został pozbawiony prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek Emitenta, jak równieŜ nie został pozbawiony prawa uczestniczenia w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek Emitenta. 

 

Pan Sławomir Chłoń– Prezes Zarządu 

Ukończył studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, gdzie w 
1985 roku uzyskał dyplom mgr inŜ. 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 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 współzałoŜycielem, 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 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 w okresie co najmniej 5 poprzednich lat: 

− nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa; 
− nie pełnił funkcji administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które znalazły się w 

stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego; 
− nie został formalnie oskarŜony ani nie podlegał sankcji nałoŜonej przez organy państwowe, jak równieŜ 

inne organizacje (w tym organizacje zawodowe); 
− nie został pozbawiony prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, jak równieŜ nie został pozbawiony prawa uczestniczenia w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

 

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 śywieniu Człowieka i Konsumpcji i uzyskał tytuł 
dyplomowanego dietetyka. Współwłaściciel od 1995 "Provita" - śywność dla Zdrowia, właściciel sklepu ze zdrową 
Ŝywnością PHU "Janka" (2000 – 2006). ZałoŜył i zarządzał pierwszą w Polsce siecią 7 sklepów ze zdrową Ŝywnością 
w centrach Handlowych Warszawy, Poznania i Łodzi – Organic Market (2003-2006). Obecnie członek zarządu Vega 
Food Sp. z o.o., Wiceprezes sklepu internetowego z produktami ekologicznymi Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o., 
współwłaściciel i wiceprezes Freshway Restaurants Sp. z o.o. 

IV.20.2. Rada Nadzorcza 

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezaleŜni. i 
jest powoływana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na roczną kadencję. Wszyscy Członkowie Rady 
Nadzorczej Emitenta powołani zostali na roczną kadencję na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników Spółki ORGANIC FARMA ZDROWIA Sp. z o.o. z dnia 5 listopada 2007 roku dotyczącego 
przekształcenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Mandat Członków Rady Nadzorczej 
wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy 2008. 



   

 
Strona 36 

 

 

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 1/1/2007 Rady Nadzorczej z dnia 29 
listopada 2007 roku pełni Pani Hanna Karwat Ratajczyk. 

Funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 1/1/2007 Rady Nadzorczej z dnia 29 
listopada 2007 roku pełni Pan Wiesław Schabowski. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w skład Rady Nadzorczej wchodziły 3 osoby: 

− Hanna Karwat Ratajczyk  - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, 
− Wiesław Schabowski  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 
− Jolanta Anna Szymona  - Członek Rady Nadzorczej. 

 
Emitent zobowiązuje się do zwiększenia składu Rady Nadzorczej do wymaganych zgodnie z art. 385 § 1 KSH min. 5 
osób podczas najbliŜszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ale nie później niŜ do 30 czerwca 2008 r. 
 
PoniŜej przedstawione są informacje dotyczące osób sprawujących funkcje nadzorcze w Spółce sporządzone na 
podstawie ich oświadczeń. 

 

śaden z Członków Rady Nadzorczej w okresie co najmniej 5 poprzednich lat: 

− nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa; 
− nie pełnił funkcji administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które znalazły się w 

stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego; 
− nie został formalnie oskarŜony ani nie podlegał sankcji nałoŜonej przez organy państwowe, jak równieŜ 

inne organizacje (w tym organizacje zawodowe); 
− nie został pozbawiony prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, jak równieŜ nie został pozbawiony prawa uczestniczenia w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

 
Ponadto, w okresie ostatnich pięciu lat, organy ustawowe lub regulacyjne nie wniosły przeciwko Ŝadnej z osób 
nadzorujących oficjalnych oskarŜeń publicznych, ani nie nałoŜyły na nią sankcji. 

Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Informacyjnego Ŝaden z członków Rady Nadzorczej Emitenta nie posiada akcji 
lub opcji na akcje Emitenta. 

W ocenie Emitenta nie występują okoliczności mogące stanowić źródła potencjalnych konfliktów interesów 
pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla. 

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta nie istnieją umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, 
dostawcami lub innymi osobami, na mocy których członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osoby zarządzające 
wyŜszego szczebla zostały wybrane na pełnione funkcje. 
 
Pani Hanna Karwat Ratajczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1984 r. Radca 
prawny o 1996 r. Ukończyła szkolenia dla Kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa – 
Międzynarodowa Fundacja Rozwoju  Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych 1992, Wprowadzenie 
do biznesu– Instytut Francuski Zarządzania 1995 r., 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 (1992-1997, od 1996 rada prawny). Zastępca dyrektora Oddziału Warszawskiego TU „Compensa” 
S.A. (1997-1998), radca prawny w Zespole Prawnym Commercial Union Polska TU Na śycie 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-obecnie). W latach 1998-2003 pełniła funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Od 2006 roku Członek Rady Nadzorczej „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. 
w Horyńcu Zdrój. 

 

Pan Wiesław Schabowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej z tytułem magistra inŜyniera w 1982 r., 
podyplomowe Studia Rachunkowości WyŜszej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w 
Warszawie (1999). Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 26. Posiada licencję uprawniającą do usługowego 
prowadzenia ksiąg rachunkowych. W latach 1985-1990 zastępca kierownika a następnie kierownik zespołu budów w 
Tarnobrzeskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego. Makler papierów wartościowych w Warszawskim 
Domu Maklerskim Sp. z o.o. (1992-1993), zastępca dyrektora pełnomocnego – główny księgowy w Eastbrokers 
Warszawski Dom Maklerski S.A. (1993-1996). Dyrektor finansowy i członek zarządu Global Capital Partners Poland 
S.A. (1996-2001). Główny specjalista w Biurze Finansowo Księgowym, Agencja Rynku Rolnego, Warszawa (2005-
2006). Obecnie pełni funkcję dyrektora finansowego i członka zarządu spółki ECM Dom Maklerski S.A. 

 

Pani Jolanta Anna Szymona – Członek Rady Nadzorczej 
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Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 
2004. W latach 2004-2007 roku pracownik Jednostki Certyfikującej Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. na stanowisku 
specjalisty ds. obsługi klienta (2004) oraz specjalisty ds. Public Relations (2005-2007). Od 2007 roku prowadzi 
samodzielną działalność gospodarczą pod firmą Eko General. 

IV.21. Struktura akcjonariatu Emitenta 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego i przed zarejestrowaniem akcji serii D struktura 
akcjonariatu Emitenta przedstawiała się następująco: 

 

Akcjonariusz Liczba akcji / liczba głosów na WZA [szt.] udział w kapitale zakładowym / udział w 
ogólnej liczbie głosów na WZA [%] 

Sławomir Chłoń 
• 347.625 Akcji imiennych uprzywilejowanych serii 

A / 695.250 głosów na WZA 
347.625 Akcji zwykłych na okaziciela serii B / 
347.625 głosów na WZA 

• 43,37% kapitału/ 44,04% głosów na 
WZA 

Przemysław Eliasz 
Tomaszewski 

• 278.100 Akcji imiennych uprzywilejowanych serii 
A / 556.200 głosów na WZA 
278.100 akcji zwykłych na okaziciela serii B / 
278.100  głosów na WZA 

• 34,70% kapitału/ 35,23% głosów na 
WZA 

Henryk Ryszard 
Tomaszewski 

• 69.525 Akcji imiennych uprzywilejowanych serii 
A / 139.050 głosów na WZA 

69.525 Akcji zwykłych na okaziciela serii B / 
69.525 głosów na WZA 

• 8,67% kapitału/ 8,81% głosów na 
WZA 

Teresa Jadwiga 
Dolczewska 

• 69.525 Akcji imiennych uprzywilejowanych serii 
A / 139.050 głosów na WZA 
69.525 Akcji zwykłych na okaziciela serii B / 
69.525 głosów na WZA 

• 8,67% kapitału/ 8,81% głosów na 
WZA 

Akcje serii C 
• 73.530 Akcji zwykłych na okaziciela serii C / 

73.530  głosów na WZA 
• 4,59% kapitału/ 3,11% głosów na 

WZA 

Łącznie 1.603.080 szt. Akcji/2.367.855 głosów na WZA 100% kapitału/ 100% głosów na WZA 

 

Po zarejestrowaniu emisji akcji serii D struktura akcjonariatu Emitenta będzie następująca: 

 

Akcjonariusz Liczba akcji / liczba głosów na WZA [szt.] udział w kapitale zakładowym / udział w 
ogólnej liczbie głosów na WZA [%] 

Sławomir Chłoń 
• 347.625 Akcji imiennych uprzywilejowanych serii 

A / 695.250 głosów na WZA 
347.625 Akcji zwykłych na okaziciela serii B / 
347.625 głosów na WZA 

• 35,81% kapitału/ 38,53% głosów na 
WZA 

Przemysław Eliasz 
Tomaszewski 

• 278.100 Akcji imiennych uprzywilejowanych serii 
A / 556.200 głosów na WZA 

278.100 akcji zwykłych na okaziciela serii B / 
278.100  głosów na WZA 

• 28,64% kapitału/ 30,83% głosów na 
WZA 

Henryk Ryszard 
Tomaszewski 

• 69.525 Akcji imiennych uprzywilejowanych serii 
A / 139.050 głosów na WZA 

69.525 Akcji zwykłych na okaziciela serii B / 
69.525 głosów na WZA 

• 7,16% kapitału/ 7,71% głosów na 
WZA 

Teresa Jadwiga 
Dolczewska 

• 69.525 Akcji imiennych uprzywilejowanych serii 
A / 139.050 głosów na WZA 

69.525 Akcji zwykłych na okaziciela serii B / 
69.525 głosów na WZA 

• 7,16% kapitału/ 7,71% głosów na 
WZA 

Akcje Serii C 
• 73.530 Akcji zwykłych na okaziciela serii C / 

73.530  głosów na WZA 
• 3,79%kapitału/ 2,72% głosów na 

WZA 

Oferta Prywatna Akcji 
Serii D 

• 338.681Akcji zwykłych na okaziciela serii D/ 
338.681 głosów na WZA 

• 17,44% kapitału/ 12,51%głosów na 
WZA 

Łącznie 1.941.761 szt. Akcji/2.706.536 głosów na WZA 100% kapitału/ 100% głosów na WZA 

 

Po zarejestrowaniu wszystkich przeprowadzonych emisji w rękach członków Zarządu pozostaną akcje stanowiące 
64,45% kapitału zakładowego oraz 69,36% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
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V. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

V.1. Dane finansowe Emitenta 
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdań finansowych są zgodne z ustawą o rachunkowości z 
29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą. 

 

Okres, za który prezentowane jest jednostkowe sprawozdanie finansowe: 

♣ od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. 

♣ od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. 

 

Sprawozdanie finansowe oraz dane finansowe nie zawierają danych łącznych. 

Emitent jest jednostką dominującą wobec Ekosfera Sp. z o.o. Emitent nie jest spółką zaleŜną wobec innej spółki. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu, Ŝe Spółka będzie kontynuować działalność 
gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, Ŝe nie zamierza ani nie musi zaniechać działalności lub 
istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagroŜenie 
kontynuowania działalności. 

 

Sprawozdanie finansowe oraz dane finansowe zostały zaprezentowane w sposób zapewniający ich ocenę przez 
zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnie z zasadami 
rachunkowości stosowanymi przez Spółkę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za kolejny opublikowany 
rok obrotowy. 

V.2. Opis sytuacji finansowej emitenta 

Spółka ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. rozpoczęła działalność gospodarczą w 2006 r. W poniŜszej tabeli 
zamieszczono dane finansowe za 2006 r. oraz za pierwsze półrocze 2007 r. 

 

Wyniki finansowe Emitenta w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. 

 w oparciu o sprawozdania finansowe zgodne z PSR (w tys. zł) 

 

POZYCJA I-VI 2007 I-XII 2006 

przychody netto ze sprzedaŜy i zrównane z nimi: 4 373,83 1 288,99 

Koszty działalności operacyjnej 4 656,10 1 436,70 

zysk (strata) ze sprzedaŜy (282,28) (147,71) 

pozostałe przychody operacyjne 5,47 0,00 

pozostałe koszty operacyjne 57,42 0,01 

zysk (strata z działalności operacyjnej [EBIT] (334,23) (147,72) 

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) (280,75) (127,26) 

przychody finansowe 0,10 0,10 

koszty finansowe 6,83 16,94 

zysk (strata) na działalności gospodarczej (287,57) (164,55) 

zysk (strata) brutto (340,97) (164,55) 

podatek dochodowy 0,00 0,00 

zysk (strata) netto (340,97) (164,55) 

 

Emitent w 2006 r. zanotował stratę w wysokości 164,55 tys. PLN, która wyniknęła bezpośrednio z charakteru 
prowadzonej działalności handlowej, przy której rentowność nowo otwartych placówek handlowych nie umoŜliwia 
pokrycia kosztów w pierwszym etapie ich funkcjonowania tj. przez okres jednego, maksymalnie dwóch lat. W 
pierwszym półroczu 2007 r. Emitent otworzył kolejne delikatesy, a strata odnotowana na koniec czerwca 2007 r. 
wyniosła 340,97 tys. PLN. 

 

Koszty Emitenta 2006 r. i w pierwszym półroczu 2007 r. zostały zaprezentowane w tabeli poniŜej. 
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Kategorie kosztów ponoszonych przez Emitenta (w tys. PLN) 

 

Kategoria I-VI 2007 w % I-XII 2006 w % 

Amortyzacja 53,48 1,15% 20,46 1,42% 

ZuŜycie materiałów i energii 178,63 3,84% 53,25 3,71% 

Usługi obce 778,62 16,72% 244,29 17,00% 

Podatki i opłaty 17,60 0,38% 7,59 0,53% 

Wynagrodzenia 330,13 7,09% 62,82 4,37% 

Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

73,38 1,58% 17,45 1,21% 

Pozostałe koszty rodzajowe 106,47 2,29% 14,34 1,00% 

Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 

3 117,80 66,96% 1 016,50 70,75% 

SUMA 4 656,11 100,00% 1 436,70 100,00% 

Największe koszty, jakie Emitent poniósł w 2006 r. poza wydatkami na towary i materiały, dotyczyły kategorii usługi 
obce, wśród których główną pozycję stanowiły koszty związane z wynajmem i uŜytkowaniem lokali w centrach 
handlowych. W pierwszym półroczu 2007 r. udział tych kosztów w strukturze wydatków był niemalŜe identyczny tj. 
około 17%. Jedną z najwyŜszych zmian w badanym okresie, zanotował natomiast wzrost kosztów wynagrodzeń, 
który wzrósł do ponad 7% sumy wydatków. 

Rozpatrując relację kosztów stałych i zmiennych do przychodów naleŜy stwierdzić, Ŝe w dłuŜszym okresie coraz 
większą rolę na wynik finansowy będzie odgrywała marŜa ze sprzedaŜy towarów i materiałów. Koszty stałe powinny 
rosnąć jeszcze w 2008 r. w związku z dalszą rozbudową sieci i planowaną budową supermarketu. JednakŜe ze 
względu na wzrastająco dochodowość juŜ istniejących placówek ich relacja do wielkości przychodów powinna się 
zatrzymać i zacząć maleć w kolejnych latach. 

 

Struktura aktywów Emitenta 

 

KATEGORIA I-VI 2007 w % I-XII 2006 w % 

Aktywa trwałe  1 479,85 44,09% 421,63 34,24% 

Rzeczowe aktywa trwałe 882,81 26,30% 411,96 33,45% 

Aktywa obrotowe 1 876,23 55,91% 809,89 65,76% 

Zapasy 436,63 13,01% 145,34 11,80% 

NaleŜności krótkoterminowe 1 047,86 31,22% 439,18 35,66% 

Inwestycje krótkoterminowe 310,82 9,26% 192,92 15,67% 

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

80,92 2,41% 32,45 2,63% 

Aktywa ogółem 3 356,08 100,00% 1 231,52 100,00% 

PowyŜsza tabela prezentuje strukturę aktywów na koniec 2006 r. i na koniec pierwszego półrocza 2007 r. W chwili 
obecnej składają się one w połowie z aktywów trwałych i aktywów obrotowych, jednakŜe ze względu na charakter 
prowadzonej działalności gospodarczej i plany rozwoju, coraz większą część sumy bilansowej będą stanowić 
docelowo aktywa obrotowe. WiąŜę się to bezpośrednio ze wzrostem przychodów Emitenta, co będzie miało 
odzwierciedlenie w wielkości zapasów i naleŜności krótkoterminowych. 

Na podstawie danych finansowych z 2006 r. i z pierwszego półrocza 2007 r. nie moŜna obliczyć wskaźników 
rentowności dla Emitenta, ze względu na ujemną wartość wyniku finansowego w omawianych okresach. 

 

Wskaźniki rotacji Emitenta 

 

WSKAŹNIKI I-VI 2007 I-XII 2006 

Okres spływu naleŜności 4,33 0,15 

Okres spłaty zobowiązań 5,82 41,50 

Wskaźnik rotacji aktywów 1,30 1,05 
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Średni okres wpływu naleŜności w pierwszym półroczu 2007 r. wyniósł 4,33 dnia. Z kolei średni okres spłaty 
zobowiązań w badanym okresie wobec dostawców i kontrahentów wyniósł 5,82 dnia. Niewielkie wartości ww. 
wskaźników, jak równieŜ mała róŜnica pomiędzy nimi, świadczą o prawidłowej polityce Emitenta w zakresie regulacji 
płatności z kontrahentami. 

 

Wybrane wskaźniki zadłuŜenia Spółki 

 

WSKAŹNIKI I-VI 2007 I-XII 2006 

Wskaźnik struktury kapitału 1,28 - 

Wskaźnik poziomu zadłuŜenia 0,44 1,05 

Wskaźnik zadłuŜenia kapitału własnego 0,78 - 

Wskaźnik poziomu zadłuŜenia długoterminowego 0,00 0,00 

Wskaźnik struktury kapitału, tj. relacji kapitału własnego do zobowiązań, wyniósł 1,28 na koniec pierwszego 
półrocza 2007 r. Taka wartość jest wynikiem prowadzonej dotychczas formy finansowania majątku Spółki głównie 
poprzez poŜyczki krótkoterminowe. NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe w drugim półroczu 2007 r. została zaciągnięta 
kolejna poŜyczka, patrz pkt. IV 17. 

Na dzień 30 VI 2007 r. majątek Spółki pokrywał ponad dwukrotnie jej zobowiązania. 

 

Wybrane wskaźniki płynności Spółki 

 

WSKAŹNIKI I-VI 2007 I-XII 2006 

Wskaźnik bieŜącej płynności 1,28 0,55 

Wskaźnik szybkiej płynności 0,92 0,49 

Wskaźnik natychmiastowej płynności 0,21 0,15 

 
Zgodnie z zaobserwowanymi wartościami wskaźników płynności moŜna zauwaŜyć rosnącą zdolność Emitenta do 
regulowania zobowiązań. PrzewaŜającą część zobowiązań krótkoterminowych stanowią poŜyczki, które mają być 
spłacone ze środków pochodzących z emisji. Wpłynie to dodatnio na wartość wskaźników płynności, co będzie 
świadczyć o duŜej moŜliwości regulowania wszelkich zobowiązań przez Emitenta. 
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V.3. Historyczne dane finansowe 
 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2007 do 30.06.2007 r. 

 wraz z opinią biegłego rewidenta: 

 
 



   

 
Strona 42 

 

 
 

 

 

 



   

 
Strona 43 

 

 

 



   

 
Strona 44 

 

 
 



   

 
Strona 45 

 

 
 



   

 
Strona 46 

 

 
 



   

 
Strona 47 

 

 
 



   

 
Strona 48 

 

 
 



   

 
Strona 49 

 

 



   

 
Strona 50 

 

 

 



   

 
Strona 51 

 

 

 



   

 
Strona 52 

 

 



   

 
Strona 53 

 

 
 



   

 
Strona 54 

 

 
 



   

 
Strona 55 

 

 
 



   

 
Strona 56 

 

 
 



   

 
Strona 57 

 

 
 



   

 
Strona 58 

 

 
 



   

 
Strona 59 

 

 
 



   

 
Strona 60 

 

 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2006 do 31.12.2006 r. 

wraz z opinią biegłego rewidenta: 
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VI. ZAŁĄCZNIKI 

VI.1. Odpis z właściwego rejestru 
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VI.2. Statut 

VI.2.1. Jednolity tekst Statutu na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego. 

 

STATUT SPÓŁKI ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA 
 

I. P O S T A N O W I E N I A   O G Ó L N E. 
§1 

1. Firma Spółki brzmi: Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna. 
2. Spółka moŜe uŜywać skrótu firmy: Organic Farma Zdrowia S.A. 
3. Spółka moŜe posługiwać się wyróŜniającym ją znakiem graficznym. 

§2 

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 
2. Spółka działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
3. Na obszarze swego działania Spółka moŜe tworzyć zakłady, oddziały, biura, filie i 

przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a takŜe uczestniczyć w innych 
spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach, izbach gospodarczych, fundacjach i innych 
podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą. 

§3 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
§4 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki pod firmą: ORGANIC FARMA 
ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000254117. 
 

II. P R Z E D M I O T   D Z I A Ł A L N O Ś C I. 
§5 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 
1) rolnictwo i łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01), 
2) produkcja artykułów spoŜywczych i napojów (PKD 15) 
3) włókiennictwo (PKD 17) 
4) działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22), 
5) handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 

(PKD 51) 
6) handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŜy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa 

artykułów uŜytku osobistego i domowego (PKD 52), 
7) hotele i restauracje (PKD 55), 
8) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B), 
9) pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2), 
10) obsługa nieruchomości (PKD 70), 
11) działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z), 
12) kształcenie ustawiczne i pozostałe formy kształcenia (PKD 80.4) 
13) działalność paramedyczna (PKD 85.14.E ). 
14) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z). 
15) reklama (PKD 74.40.Z). 

2. W przypadku przedmiotu działalności Spółki, dla którego prowadzenia wymagane jest uzyskanie 
stosownych zezwoleń lub koncesji, Spółka podejmie działalność w tym zakresie po uzyskaniu 
wymaganych prawem koncesji i zezwoleń. 

 

III.  K A P I T A Ł   S P Ó Ł K I. 

§6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.603.080,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące 
osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.603.080 (jeden milion sześćset trzy tysiące osiemdziesiąt) 
akcji oznaczonych numerami od 1 do 1.603.080 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden  złoty) 
kaŜda 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, Ŝe na kaŜdą 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. 
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6. ZałoŜycielami Spółki są: 
1) Sławomir Chłoń, 
2) Przemysław Eliasz Tomaszewski, 
3) Henryk Ryszard Tomaszewski, 
4) Teresa Jadwiga Dolczewska. 

§7 

Akcje w kapitale zakładowym zostały objęte przez załoŜycieli w następujący sposób: 
1) Sławomir Chłoń objął 695.250 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda, o łącznej wartości 
nominalnej 695.250,00 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt 
złotych) przy czym: 

a) 347.625 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.000.001 do A- 
000.347.625, które są akcjami imiennymi; 

b) 347.625 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-000.764.776 do B- 
001.112.400, które są akcjami na okaziciela, 

2) Przemysław Eliasz Tomaszewski objął 556.200 (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy 
dwieście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda, o łącznej wartości 
nominalnej 556.200,00 zł (słownie; pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) przy czym: 

a) 278.100 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.347.626  do A- 
000.625.725, które są akcjami imiennymi; 

b) 278.100 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.112.401 do B- 
001.390.500, które są akcjami na okaziciela, 

3) Henryk Ryszard Tomaszewski objął 139.050 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy 
pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda, o łącznej wartości 
nominalnej 139.050,00 zł (sto trzydzieści dziewięć pięćdziesiąt złotych) przy czym: 

a) 69.525 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000. 625.726 do A-
000.695.250, które są akcjami imiennymi; 

b) 69.525 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.390.501 do B-001.460.025, 
które są akcjami na okaziciela, 

4) Teresa Jadwiga Dolczewska objęła 139.050 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) 
akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda, o łącznej wartości nominalnej 
139.050,00 zł (sto trzydzieści dziewięć pięćdziesiąt złotych) przy czym: 

a) 69.525 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.695.251 do A- 
000.764.775, które są akcjami imiennymi; 

b) 69.525 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.460.026 do B- 001.529.550, 
które są akcjami na okaziciela. 

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest przez Zarząd na Ŝądanie 
akcjonariusza. Koszty zamiany ponosi Spółka. 

§8 

Wyklucza się moŜliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. 

§9 

Akcje są zbywalne. 

§10 

1. Zbycie lub obciąŜenie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki. 
2. Wniosek o wyraŜenie zgody na zbycie lub obciąŜenie akcji imiennych naleŜy złoŜyć na piśmie 

Zarządowi Spółki najpóźniej na 40 dni przed zamierzonym terminem zbycia lub obciąŜenia akcji. 
We wniosku naleŜy wskazać nabywcę i cenę zbycia lub zastawnika, liczbę i wartość obciąŜanych 
akcji. 

3. Pierwszeństwo nabycia akcji mają dotychczasowi załoŜyciele Spółki w ilości proporcjonalnej do 
posiadanych dotychczas akcji imiennych. JeŜeli którykolwiek z załoŜycieli nie korzysta z 
przysługującego mu prawa pierwszeństwa, wówczas pozostali załoŜyciele mogą nabyć te akcje w 
proporcji jak wyŜej. 

4. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwszeństwa przez dotychczasowych akcjonariuszy albo 
odmowy wyraŜenia zgody na zbycie akcji imiennych Zarząd wskaŜe nabywcę akcji. W przypadku 
nie wskazania nabywcy przez Zarząd w terminie 30 dni, akcje imienne mogą być przeniesione na 
kaŜdą osobę trzecią. 

5. Zbycie akcji imiennych osobom innym niŜ załoŜyciele powoduje utratę uprzywilejowania. 
§11 

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy w drodze 
ich nabycia przez Spółkę. 

2. 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 obniŜenia kapitału zakładowego. 

3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniŜenie kapitału zakładowego Spółki. 
§12 

1. Kapitał zakładowy moŜe być podwyŜszany lub obniŜany na mocy uchwały lub uchwał Walnego 
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Zgromadzenia. 
2. PodwyŜszenie kapitału zakładowego moŜe nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela. 

Kapitał zakładowy moŜe być podwyŜszony równieŜ przez przeniesienie do niego z kapitału 
zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

3. ObniŜenie kapitału zakładowego moŜe nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub 
przez umorzenie części akcji. 

4. Spółka moŜe emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. 
§13 

1. Kapitał zakładowy moŜe zostać podwyŜszony równieŜ w granicach kapitału docelowego. 
2. Do podwyŜszenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upowaŜniony 

Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji statutu Spółki. UpowaŜnienie zarządu do podwyŜszenia 
kapitału zakładowego uprawnia równieŜ do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem 
wykonania prawa zapisu upływającym nie później niŜ okres, na który zostało udzielone 
upowaŜnienie. 

3. UpowaŜnienie Zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego moŜe zostać udzielone na kolejne 
okresy, nie dłuŜsze jednak niŜ trzy lata. Udzielenie upowaŜnienia wymaga zmiany Statutu. 

4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 1.147.000 (jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy) 
złotych. Zarząd moŜe wydać akcje w zamian za wkłady pienięŜne lub za wkłady niepienięŜne. 

5. Zarząd moŜe dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyŜszeń w granicach określonych w ust. 4. 
Zarząd nie moŜe dokonać podwyŜszenia ze środków własnych Spółki. 

6. Zarząd nie moŜe wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu 
akcjonariuszowi osobistych uprawnień. 

7. Decyzje we wszystkich sprawach związanych z podwyŜszeniem kapitału zakładowego, w 
szczególności w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady 
niepienięŜne – podejmuje Zarząd. 

8. Zarząd upowaŜniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości 
lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. 

9. Uchwała Zarządu o podwyŜszeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu 
podjęta w granicach statutowego upowaŜnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o 
podwyŜszeniu kapitału zakładowego. 

 

IV.  ORGANY SPÓŁKI. 

§ 14 
Organami Spółki są: 
1) Walne Zgromadzenie, 
2) Rada Nadzorcza, 
3) Zarząd. 
 

Walne Zgromadzenie 
§ 15 

1. Walne Zgromadzenie moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niŜ w sześć miesięcy po upływie 

kaŜdego roku obrotowego. 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających 

niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na Ŝądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy 
przedstawiających przynajmniej 10% kapitału zakładowego. 

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜy podejmowanie uchwał dotyczących: 
1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy, 
2) podziału zysków lub pokrycia straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, 

określenia daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 
dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, 

3) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 
4) podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 
5) podejmowania uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczaniu 

likwidatora, 
6) podejmowania uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz 

warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 
7) zmiany Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyŜszeniu i obniŜeniu kapitału 

zakładowego, 
8) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 
9) powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu, 
10) ustalania i zmiany zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady 

Nadzorczej, 
11) uchwalania oraz zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia, 
12) zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej, 
13) umarzania akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę, 
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14) innych spraw przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz 
rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą. 

5. Wyłącza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i 
zbycia nieruchomości, uŜytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Podejmowanie 
uchwał w tych sprawach naleŜy do kompetencji Zarządu, z uwzględnieniem treści art. 394 
Kodeksu spółek handlowych. 

6. KaŜdy z akcjonariuszy moŜe uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 
osobiście lub przez pełnomocnika. 

7. JeŜeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie 
jest waŜne i moŜe podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba Ŝe 
inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. 

9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. 
 

Rada Nadzorcza 
§ 16 

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 
działalności. 

2. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 
Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezaleŜni. 

3. Za niezaleŜnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek 
powiązań, mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezaleŜnego członka do podejmowania 
bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo 
ani rodzinnie powiązana ze Spółką, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami 
powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nie posiadająca Ŝadnych powiązań z 
przedsiębiorcami  prowadzącymi działalność konkurencyjną, ich pracownikami, podmiotami 
powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub z ich pracownikami. 

4. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. 
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi jeden rok. 

Członek Rady Nadzorczej moŜe być w kaŜdym czasie odwołany. 
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek 

czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niŜ 3, pozostali członkowie Rady 
Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać 
uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 3 członków. Kadencja dokooptowanego w tym trybie 
członka Rady kończy się wraz końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej. 

7. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona 
Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a 
pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego nieobecność 
Wiceprzewodniczący, kieruje pracami Rady. 

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność - 
Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niŜ cztery 
razy w roku obrotowym. 

9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba Ŝe przepisy 
prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. JeŜeli głosowanie pozostaje 
nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli jest on nieobecny, głos 
Wiceprzewodniczącego Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeŜeli wszyscy jej 
członkowie zostali pisemnie, (takŜe w drodze poczty elektronicznej), powiadomieni o terminie i 
miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich 
jest obecna na posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu 
uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z 
wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

10. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaxu, jeŜeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 
zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyŜej w ust. 9 i 10 nie dotyczy wyborów 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz 
odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. 

12. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego 
Zgromadzenia. 

13. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone w Regulaminie uchwalonym przez 
Radę Nadzorczą i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie. 

14. Do obowiązków Rady Nadzorczej naleŜą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w 
Statucie, w tym: 
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w 

zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 
2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty i co do emisji obligacji, 
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników 



   

 
Strona 89 

 

powyŜszych ocen, 
4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego 

członkami, 
5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 
6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 
7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, 
8) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu. 

 
Zarząd 
§ 17 

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz 
przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich 
sprawach niezastrzeŜonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej 
kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. 

2. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, jeŜeli Zarząd jest 
wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. 

3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez 
Radę Nadzorczą. 

4. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości 
głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. 

5. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes albo w jego zastępstwie Wiceprezes 
Zarządu. 

6. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu wieloosobowego o zwołaniu posiedzenia Zarządu co 
najmniej na 3 dni przed terminem jego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną. 

7. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu moŜe zarządzić inny 
sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia. 

8. Zarząd uwaŜany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy kaŜdy z członków 
Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie 
umoŜliwiającym mu uczestnictwo w posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej 
połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. 

9. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki 
są uprawnieni: Prezes oraz Wiceprezes Zarządu – jednoosobowo, albo jeden członek Zarządu 
łącznie z Prezesem albo Wiceprezesem albo prokurentem. 

§18 

Członkowie Zarządu nie mogą bez pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej prowadzić działalności 
konkurencyjnej. 

 

V. GOSPODARKA SPÓŁKI 

§ 19 

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

§ 20 

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 
1) kapitał zakładowy, 
2) kapitał zapasowy, 
3) kapitał rezerwowy, 
4) fundusze celowe. 

2. Spółka moŜe tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie 
szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. 

§ 21 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta 
sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty 
akcjonariuszom. 

§22 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.” 
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VI.2.2. Uchwały w sprawie zmian Statutu, nie zarejestrowane przez właściwy Sąd 

UCHWAŁA NR 6 

z dnia 30 listopada 2007 r. 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna 

w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna postanawia dokonać następujących 
zmian Statutu Spółki: 

§1 

1) § 6 ust. 1 – 6 Statutu Spółki otrzymują brzmienie: 

„§6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niŜ 1.603.081,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące 
osiemdziesiąt jeden złotych) i nie więcej niŜ 2.143.080,00 zł (dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące 
osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niŜ 1.603.081 (jeden milion sześćset trzy tysiące osiemdziesiąt 
jeden) akcji i nie więcej niŜ 2.143.080 (dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące osiemdziesiąt) akcji oznaczonych 
numerami od nie mniejszych niŜ 1.603.081  i maksymalnie do 2.143.080,00 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden  
złoty) kaŜda 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, Ŝe na kaŜdą 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 nie mniejszych niŜ D-001.603.081 do nie większych niŜ D-002.143.080 są akcjami na 

okaziciela. 
2) treść dotychczasowego § 6 ust. 6  Statutu Spółki oznacza się jako ust. 7.” 

§2 

Warunkiem zgłoszenia uchwały do Sądu rejestrowego jest zarejestrowanie uchwały nr 2 i 3 podjętej na dzisiejszym 
zgromadzeniu oraz złoŜenie przez Zarząd Spółki oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego 
stosownie do treści artykułu 310 § 2 i § 4 w związku z artykułem 431 § 7 KSH 

UCHWAŁA NR 7 

z dnia 30 listopada 2007 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Organic Farma Zdrowia S.A. 

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć tekst jednolity 
Statutu Spółki w następującym brzmieniu: 

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI  
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA 

I. P O S T A N O W I E N I A   O G Ó L N E. 
§1 

1. Firma Spółki brzmi: Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna. 
2. Spółka moŜe uŜywać skrótu firmy: Organic Farma Zdrowia S.A. 
3. Spółka moŜe posługiwać się wyróŜniającym ją znakiem graficznym. 

§2 

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 
2. Spółka działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
3. Na obszarze swego działania Spółka moŜe tworzyć zakłady, oddziały, biura, filie i przedsiębiorstwa, 

przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a takŜe uczestniczyć w innych spółkach, spółdzielniach, 
stowarzyszeniach, izbach gospodarczych, fundacjach i innych podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą. 

§3 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
§4 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki pod firmą: ORGANIC FARMA ZDROWIA 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000254117. 

II. P R Z E D M I O T   D Z I A Ł A L N O Ś C I. 
§5 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 
1) rolnictwo i łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01), 
2) produkcja artykułów spoŜywczych i napojów (PKD 15) 
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3) włókiennictwo (PKD 17) 
4) działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22), 
5) handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51) 
6) handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŜy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów 

uŜytku osobistego i domowego (PKD 52), 
7) hotele i restauracje (PKD 55), 
8) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B), 
9) pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2), 
10) obsługa nieruchomości (PKD 70), 
11) działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z), 
12) kształcenie ustawiczne i pozostałe formy kształcenia (PKD 80.4) 
13) działalność paramedyczna (PKD 85.14.E ). 
14) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z). 
15) reklama (PKD 74.40.Z). 

2. W przypadku przedmiotu działalności Spółki, dla którego prowadzenia wymagane jest uzyskanie stosownych 
zezwoleń lub koncesji, Spółka podejmie działalność w tym zakresie po uzyskaniu wymaganych prawem koncesji i 
zezwoleń. 

III.  K A P I T A Ł   S P Ó Ł K I. 

§6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niŜ 1.603.081,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące 
osiemdziesiąt jeden złotych) i nie więcej niŜ 2.143.080,00 zł (dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące 
osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niŜ 1.603.081 (jeden milion sześćset trzy tysiące osiemdziesiąt 
jeden) akcji i nie więcej niŜ 2.143.080 (dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące osiemdziesiąt) akcji oznaczonych 
numerami od nie mniejszych niŜ 1.603.081  i maksymalnie do 2.143.080,00 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden  
złoty) kaŜda 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, Ŝe na kaŜdą 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. 
1. Akcje serii D o numerach nie mniejszych niŜ D-001.603.081 do nie większych niŜ D-002.143.080 są akcjami na 

okaziciela. 
2. ZałoŜycielami Spółki są: 

1) Sławomir Chłoń, 
2) Przemysław Eliasz Tomaszewski, 
3) Henryk Ryszard Tomaszewski, 
4) Teresa Jadwiga Dolczewska. 

§7 

Akcje w kapitale zakładowym zostały objęte przez załoŜycieli w następujący sposób: 
1) Sławomir Chłoń objął 695.250 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o 

wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda, o łącznej wartości nominalnej 695.250,00 (słownie: 
sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) przy czym: 
a) 347.625 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.000.001 do A- 000.347.625, które są akcjami 

imiennymi; 
b) 347.625 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-000.764.776 do B- 001.112.400, które są akcjami 

na okaziciela, 
2) Przemysław Eliasz Tomaszewski objął 556.200 (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji o 

wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda, o łącznej wartości nominalnej 556.200,00 zł (słownie; 
pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) przy czym: 
a) 278.100 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.347.626  do A- 000.625.725, które są akcjami 

imiennymi; 
b) 278.100 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.112.401 do B- 001.390.500, które są akcjami 

na okaziciela, 
3) Henryk Ryszard Tomaszewski objął 139.050 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji o 

wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda, o łącznej wartości nominalnej 139.050,00 zł (sto 
trzydzieści dziewięć pięćdziesiąt złotych) przy czym: 
a) 69.525 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000. 625.726 do A-000.695.250, które są akcjami 

imiennymi; 
b) 69.525 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.390.501 do B-001.460.025, które są akcjami na 

okaziciela, 
4) Teresa Jadwiga Dolczewska objęła 139.050 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji o 

wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda, o łącznej wartości nominalnej 139.050,00 zł (sto 
trzydzieści dziewięć pięćdziesiąt złotych) przy czym: 
a) 69.525 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.695.251 do A- 000.764.775, które są akcjami 

imiennymi; 
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b) 69.525 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.460.026 do B- 001.529.550, które są akcjami na 
okaziciela. 

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest przez Zarząd na Ŝądanie akcjonariusza. Koszty 
zamiany ponosi Spółka. 

§ 8 

Wyklucza się moŜliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. 

§ 9 

Akcje są zbywalne. 

§ 10 

1. Zbycie lub obciąŜenie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki. 
2. Wniosek o wyraŜenie zgody na zbycie lub obciąŜenie akcji imiennych naleŜy złoŜyć na piśmie Zarządowi Spółki 

najpóźniej na 40 dni przed zamierzonym terminem zbycia lub obciąŜenia akcji. We wniosku naleŜy wskazać 
nabywcę i cenę zbycia lub zastawnika, liczbę i wartość obciąŜanych akcji. 

3. Pierwszeństwo nabycia akcji mają dotychczasowi załoŜyciele Spółki w ilości proporcjonalnej do posiadanych 
dotychczas akcji imiennych. JeŜeli którykolwiek z załoŜycieli nie korzysta z przysługującego mu prawa 
pierwszeństwa, wówczas pozostali załoŜyciele mogą nabyć te akcje w proporcji jak wyŜej. 

4. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwszeństwa przez dotychczasowych akcjonariuszy albo odmowy 
wyraŜenia zgody na zbycie akcji imiennych Zarząd wskaŜe nabywcę akcji. W przypadku nie wskazania nabywcy 
przez Zarząd w terminie 30 dni, akcje imienne mogą być przeniesione na kaŜdą osobę trzecią. 

5. Zbycie akcji imiennych osobom innym niŜ załoŜyciele powoduje utratę uprzywilejowania. 
§ 11 

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy w drodze ich nabycia 
przez Spółkę. 

2. 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 obniŜenia kapitału zakładowego. 

3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniŜenie kapitału zakładowego Spółki. 
§ 12 

1. Kapitał zakładowy moŜe być podwyŜszany lub obniŜany na mocy uchwały lub uchwał Walnego Zgromadzenia. 
2. PodwyŜszenie kapitału zakładowego moŜe nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela. Kapitał 

zakładowy moŜe być podwyŜszony równieŜ przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu 
rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

3. ObniŜenie kapitału zakładowego moŜe nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez 
umorzenie części akcji. 

4. Spółka moŜe emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. 
§ 13 

1. Kapitał zakładowy moŜe zostać podwyŜszony równieŜ w granicach kapitału docelowego. 
2. Do podwyŜszenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upowaŜniony Zarząd przez trzy 

lata od dnia rejestracji statutu Spółki. UpowaŜnienie zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego uprawnia 
równieŜ do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie 
później niŜ okres, na który zostało udzielone upowaŜnienie. 

3. UpowaŜnienie Zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego moŜe zostać udzielone na kolejne okresy, nie 
dłuŜsze jednak niŜ trzy lata. Udzielenie upowaŜnienia wymaga zmiany Statutu. 

4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 1.147.000 (jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy) złotych. Zarząd 
moŜe wydać akcje w zamian za wkłady pienięŜne lub za wkłady niepienięŜne. 

5. Zarząd moŜe dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyŜszeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie 
moŜe dokonać podwyŜszenia ze środków własnych Spółki. 

6. Zarząd nie moŜe wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu 
akcjonariuszowi osobistych uprawnień. 

7. Decyzje we wszystkich sprawach związanych z podwyŜszeniem kapitału zakładowego, w szczególności w 
sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepienięŜne – podejmuje Zarząd. 

8. Zarząd upowaŜniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, 
za zgodą Rady Nadzorczej. 

9. Uchwała Zarządu o podwyŜszeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w 
granicach statutowego upowaŜnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyŜszeniu kapitału 
zakładowego. 

IV. ORGANY SPÓŁKI. 

§ 14 
Organami Spółki są: 
1) Walne Zgromadzenie, 
2) Rada Nadzorcza, 
3) Zarząd. 

Walne Zgromadzenie 
§ 15 

1. Walne Zgromadzenie moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niŜ w sześć miesięcy po upływie kaŜdego roku 
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obrotowego. 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego 

postanowienia, z własnej inicjatywy, na Ŝądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających 
przynajmniej 10% kapitału zakładowego. 

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜy podejmowanie uchwał dotyczących: 
1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 

za ubiegły rok obrotowy, 
2) podziału zysków lub pokrycia straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenia 

daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, 
wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, 

3) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 
4) podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 

Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 
5) podejmowania uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczaniu likwidatora, 
6) podejmowania uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów 

subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 
7) zmiany Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyŜszeniu i obniŜeniu kapitału zakładowego, 
8) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 
9) powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu, 
10) ustalania i zmiany zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 
11) uchwalania oraz zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia, 
12) zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej, 
13) umarzania akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę, 
14) innych spraw przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz 

rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą. 

5. Wyłącza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia 
nieruchomości, uŜytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Podejmowanie uchwał w tych sprawach 
naleŜy do kompetencji Zarządu, z uwzględnieniem treści art. 394 Kodeksu spółek handlowych. 

6. KaŜdy z akcjonariuszy moŜe uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub 
przez pełnomocnika. 

7. JeŜeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest waŜne i 
moŜe podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba Ŝe inne 
postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. 

9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. 
Rada Nadzorcza 

§ 16 
1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przynajmniej 

połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezaleŜni. 
3. Za niezaleŜnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek powiązań, 

mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezaleŜnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a 
w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinnie powiązana ze Spółką, jej 
akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nie 
posiadająca Ŝadnych powiązań z przedsiębiorcami  prowadzącymi działalność konkurencyjną, ich pracownikami, 
podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub z ich pracownikami. 

4. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. 
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi jeden rok. Członek Rady 

Nadzorczej moŜe być w kaŜdym czasie odwołany. 
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba 

członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niŜ 3, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze 
uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 3 
członków. Kadencja dokooptowanego w tym trybie członka Rady kończy się wraz końcem kadencji pozostałych 
członków Rady Nadzorczej. 

7. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego oraz 
Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność – 
Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, kieruje pracami Rady. 

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność - Wiceprzewodniczący, przy 
czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niŜ cztery razy w roku obrotowym. 

9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba Ŝe przepisy prawa przewidują 
surowsze warunki podejmowania uchwał. JeŜeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli jest on nieobecny, głos Wiceprzewodniczącego Rady. Uchwały Rady 
Nadzorczej mogą być podjęte, jeŜeli wszyscy jej członkowie zostali pisemnie, (takŜe w drodze poczty 
elektronicznej), powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz 
co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w 
podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z 
wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

10. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
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bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej 
lub telefaxu, jeŜeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyŜej w ust. 9 i 10 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w 
czynnościach tych osób. 

12. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
13. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone w Regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą 

i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.  
14. Do obowiązków Rady Nadzorczej naleŜą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym: 

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich 
zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty i co do emisji obligacji, 
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyŜszych ocen, 
4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami, 
5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 
6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 
7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, 
8) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu. 

Zarząd 
§ 17 

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, 
organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeŜonych 
przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego 
Zgromadzenia. 

2. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, jeŜeli Zarząd jest wieloosobowy. 
Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. 

3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę 
Nadzorczą. 

4. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje 
głos Prezesa Zarządu. 

5. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes albo w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu. 
6. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu wieloosobowego o zwołaniu posiedzenia Zarządu co najmniej na 3 

dni przed terminem jego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną. 
7. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu moŜe zarządzić inny sposób i termin 

zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia. 
8. Zarząd uwaŜany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy kaŜdy z członków Zarządu został 

skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umoŜliwiającym mu uczestnictwo w 
posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. 

9. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki są 
uprawnieni: Prezes oraz Wiceprezes Zarządu – jednoosobowo, albo jeden członek Zarządu łącznie z Prezesem 
albo Wiceprezesem albo prokurentem. 

§18 

Członkowie Zarządu nie mogą bez pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej prowadzić działalności konkurencyjnej. 

V. GOSPODARKA SPÓŁKI 

§ 19 

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

§ 20 

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 
1) kapitał zakładowy, 
2) kapitał zapasowy, 
3) kapitał rezerwowy, 
4) fundusze celowe. 

2. Spółka moŜe tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub 
wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. 

§ 21 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu 
finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 

§22 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.” 
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VI.3. Definicje i skróty 
Akcje Wprowadzane – 73.530 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 338.681 akcji zwykłych na okaziciela serii D; 

ASO – Alternatywny System Obrotu prowadzony przez GPW; 

Emitent, Spółka – ORGANIC FARMA ZDROWIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 

GPW, Giełda – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie; 

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego; 

Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późniejszymi 
zmianami); 

KSH, Kodeks Spółek Handlowych – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 
poz. 1037 z późniejszymi zmianami); 

MSR 24 – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 24; 

PDA serii D, Prawo do Akcji serii D – papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania, 
niemających formy dokumentu, akcji serii D, powstające z chwilą dokonania przydziału akcji 
serii D i wygasające z chwilą zarejestrowania akcji serii D w depozycie papierów wartościowych 
albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego, odmawiającego wpisu 
podwyŜszenia kapitału zakładowego Emitenta do rejestru przedsiębiorców w wyniku emisji 
akcji serii D; 

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

Prawo Dewizowe – Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe (Dz. U. nr 141 poz. 1178 z późniejszymi 
zmianami); 

Rada Nadzorcza, Rada Nadzorcza Emitenta – Rada Nadzorcza ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.; 

Regulamin ASO – Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą nr 147/2007 Zarządu Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późniejszymi zmianami) 

Statut, Statut Spółki, Statut Emitenta – Statut spółki ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.; 

UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

Ustawa o Obrocie – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 
z późniejszymi zmianami); 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów – Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późniejszymi zmianami); 

Ustawa o Ofercie – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 
poz. 1539 z późniejszymi zmianami); 

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych – Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 z późniejszymi 
zmianami); 

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych – Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami); 

Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych – Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 
cywilnoprawnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r. nr 41 poz. 399 z późniejszymi zmianami); 

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami); 

Ustawa o Rachunkowości – Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. 
nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami); 

WZA – Walne zgromadzenie akcjonariuszy ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A., zwyczajne bądź nadzwyczajne; 

Zarząd, Zarząd Emitenta, Zarząd Spółki – Zarząd ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. 
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sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz PDA serii D 

do obrotu na rynku NewConnect 

prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

 

 

AUTORYZOWANY DORADCA 

 
 

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie 
instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla 
spółek, w których inwestowanie moŜe być związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. 

 

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi 
dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). 

 

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie za sobą inwestowanie w instrumenty finansowe 
notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone 
właściwą analizą, a takŜe, jeŜeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. 

 

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem 
faktycznym lub przepisami prawa. 

 

 

Data sporządzenia dokumentu informacyjnego: 24 stycznia 2008 r. 
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WSTĘP 

 

 

EMITENT: 

Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w §1 ust.1 Statutu w brzmieniu: 

ORGANIC FARMA ZDROWIA Spółka Akcyjna. 

Formą prawną Emitenta jest spółka akcyjna. 

Krajem siedziby Emitenta jest Rzeczpospolita Polska. 

Siedzibą Emitenta jest Warszawa 

Adres siedziby: ul. Głubczycka11 lok. 1, 02-417 Warszawa 

Numer telefonu: (+48 22) 851-50-22 

Numer faksu: (+48 22) 851-50-22 

e-mail: info@organicmarket.pl 

Strona internetowa: www.organicmarket.pl 

 

 

AUTORYZOWANY DORADCA: 

Nazwa: ECM Dom Maklerski S.A. 

Siedziba: ul. Emilii Plater 53, 02-014 Warszawa, 

telefon: (+4822) 444-62-26 

telefax: (+4822) 444-62-29 

e-mail: biuro@ecmdm.pl 

Strona internetowa: www.ecmdm.pl 

 

 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wprowadza się do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
na rynku NewConnect, prowadzonym przez GPW: 
 

1) 73.530 Akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN kaŜda, 
2) 338.681 Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN kaŜda oraz 338.681 Praw do 

Akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN kaŜda. 
 

 

Termin waŜności niniejszego Dokumentu Informacyjnego upływa z dniem rozpoczęcia obrotu akcjami lub 
prawami do akcji Emitenta w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, jednakŜe nie później, 
niŜ 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. 

 

Informacje o zmianie danych zawartych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym w terminie jego waŜności, będą 
podawane do publicznej wiadomości na stronach internetowych: 

 

1. Emitenta: www.organicmarket.pl 
2. Autoryzowanego Doradcy: www.ecmdm.pl 
3. Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu: www.newconnect.pl 

 

Informacje aktualizujące dokument informacyjny będą publikowane w trybie jaki został przewidziany dla publikacji 
dokumentu informacyjnego. 
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I. CZYNNIKI RYZYKA 

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących akcji potencjalni inwestorzy powinni dokładnie 
przeanalizować czynniki ryzyka i inne informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym. KaŜde z omówionych 
poniŜej ryzyk moŜe mieć istotnie negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Spółki, 
a tym samym moŜe mieć istotnie negatywny wpływ na cenę akcji lub prawa inwestorów wynikające z tych akcji, w 
wyniku czego inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych. Potencjalni 
inwestorzy powinni mieć świadomość, Ŝe wartość Akcji oraz dochód z nich moŜe się zmniejszyć i Ŝe mogą nie 
otrzymać zwrotu z dokonanej inwestycji. 

Potencjalni inwestorzy powinni mieć świadomość, Ŝe ryzyka opisane poniŜej mogą nie być wszystkimi ryzykami, na 
jakie naraŜona jest Spółka. Emitent przedstawił tylko te czynniki ryzyka dotyczące jego działalności operacyjnej, 
które są mu znane. Mogą istnieć jeszcze inne czynniki ryzyka, które zdaniem Emitenta nie są obecnie przez niego 
zidentyfikowane, a które mogłyby wywołać skutki, o których mowa powyŜej. 

I.1. Czynniki Ryzyka Związane z Otoczeniem w Jakim Emitent Prowadzi Działalność 

I.1.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Emitent działa wyłącznie na rynku krajowym w związku z tym jego działalność zaleŜy od sytuacji 
makroekonomicznej Polski. Popyt na wyroby spółki związany jest głównie z poziomem wydatków konsumpcyjnych 
a więc z sytuacją finansową konsumentów. Obecnie obserwujemy wzrost siły nabywczej ludności spowodowany 
korzystną sytuacją gospodarczą kraju. Jednak istnieje moŜliwość, Ŝe ciągu najbliŜszych kilku lat sytuacja 
makroekonomiczna ulegnie pogorszeniu. 

I.1.2. Ryzyko pogorszenia koniunktury na rynku produktów ekologicznych 

Zdrowy tryb Ŝycia staje się coraz bardziej popularny w Polsce. Przekłada się to na wzrost zainteresowania zdrową 
Ŝywnością i innymi produktami ekologicznymi. Co prawda rynek Ŝywności ekologicznej w Polsce dopiero się 
formuje ale przewiduje się, Ŝe dynamicznie będzie się rozwijał a wzrost zainteresowania produktami ekologicznymi 
będzie trwałym trendem. OstroŜne szacunki mówią o 30% rocznym wzroście rynku przez następne 10 lat. Emitent 
nie moŜe jednak zapewnić, Ŝe szacunki okaŜą się prawdziwe. Nie jest wykluczone, Ŝe na skutek nieprzewidywalnych 
okoliczności obecnie obserwowana tendencja ulegnie zmianie, co moŜe negatywnie wpłynąć na działalność, wyniki i 
sytuację finansową Emitenta. 

I.1.3. Ryzyko konkurencji 

Na Polskim rynku nie istnieją sieci delikatesów czy sklepów specjalistycznych prowadzące działalność na taką samą 
skalę jak Emitent. Rynek detalicznej sprzedaŜy produktów ekologicznych w Polsce jest bardzo rozdrobniony. Poza 
sklepami specjalistycznymi sprzedaŜ prowadzą supermarkety i hipermarkety na wydzielonych półkach. Produkty 
ekologiczne moŜna równieŜ nabyć na niektórych stałych lub okazjonalnych straganach. W związku z tym pozycję 
konkurencyjną Emitenta moŜna określić jako bardzo dobrą. ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. jest pionierem 
na rynku detalicznej sprzedaŜy Ŝywności ekologicznej i niemodyfikowanej. 

Nie ma jednak pewności, Ŝe w przyszłości na rynku nie pojawią się inne podmioty prowadzące podobną do Emitenta 
działalność. Ponadto istnieje ryzyko wzrostu konkurencji poprzez umocnienie pozycji podmiotów obecnie 
funkcjonujących na rynku. 

Emitent zamierza przeciwdziałać temu ryzyku poprzez intensyfikację inwestycji w rozbudowę sieci delikatesów oraz 
rozszerzanie działalności o otwieranie i prowadzenie lokali gastronomicznych ze zdrową Ŝywnością. Inwestycje te 
moŜliwe będą dzięki pozyskaniu kapitału poprzez emisję nowych akcji. 

I.1.4. 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 rozbieŜności 
interpretacyjnych przepisów prawa dokonywanych przez Emitenta oraz organy administracji. 

I.1.5. Ryzyko zmiany przepisów podatkowych 

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami, a wiele z nich nie zostało sformułowanych w sposób 
dostatecznie precyzyjny i brak jest jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym 
zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, są w 
dalszym ciągu niejednolite. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności polskich przepisów 
podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego w państwach naleŜących do UE. Emitent nie moŜe 
wykluczyć zmian w przepisach podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na jego działalność. 

I.2. Czynniki Ryzyka Związane z Emitentem 

I.2.1. Sezonowość sprzedaŜy 

Z uwagi na charakter prowadzonej przez Emitenta działalności, przychody Emitenta podlegają sezonowym 
wahaniom. Najsłabsze obroty występują latem zwłaszcza w sezonie urlopowym, kiedy sprzedaŜ spada o 30% w 
stosunku do średniej rocznej. Najlepsze obroty występują zimą i wiosną, głównie w okresach przedświątecznych. 
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Obroty w grudniu i kwietniu podnoszą się o 30% w stosunku do średniej rocznej. Znaczną część asortymentu 
Emitenta stanowią produkty spoŜywcze, na które popyt najsilniej podlega wahaniom sezonowym. Emitent stara się 
zdywersyfikować ofertę wprowadzając do asortymentu produkty dla alergików, diabetyków, kobiet w ciąŜy, 
karmiących mam, jak równieŜ produkty niespoŜywcze – kosmetyki, środki czystości. Emitent rozpoczyna równieŜ 
otwieranie i prowadzenie lokali gastronomicznych ze zdrową Ŝywnością – są to restauracje wegetariańskie znanej w 
Polsce sieci Green Way otwierane na zasadzie współpracy franchisingowej. Podejmowane działania spowodują w 
przyszłości zmniejszenie cyklicznych wahań sprzedaŜy. 

I.2.2. Ryzyko skali działania 

Zwiększenie liczby punktów sprzedaŜy moŜe spowodować przejściowe problemy z zaopatrzeniem. W przypadku 
szybkiego rozwoju Emitenta pojawi się równieŜ konieczność zwiększenia liczby wysokokwalifikowanych 
pracowników, co będzie miało wpływ na zwiększenie się kosztów operacyjnych Emitenta. Przez pewien okres czasu 
nowe placówki nie będą rentowne, co moŜe spowodować przejściowo pogorszenie wyników finansowych Emitenta. 
Emitent tworzy własne centrum logistyczne w celu optymalizacji dystrybucji, co przyczyni się do znacznego 
zwiększenia efektywności zarządzania sprzedaŜą. 

I.2.3. Ryzyko utraty wysoko wykwalifikowanej kadry kierowniczej 

Aktualne otoczenie makroekonomiczne i gospodarcze w Polsce nie sprzyja budowaniu stabilnego zespołu wysoko 
wykwalifikowanej kadry. Gwałtowna presja na wzrost płac i znaczące zmniejszenie stopy bezrobocia to dwa 
zasadnicze czynniki wzrostu tego typu ryzyka. Istnieje ryzyko, iŜ utrata kluczowych pracowników moŜe w krótkim 
terminie wpłynąć na spadek efektywności działania Emitenta. Dlatego Emitent prowadzi motywacyjny system 
premiowy zaleŜny bezpośrednio od wypracowanych wyników, który jest bardzo pozytywnie odbierany przez 
pracowników. Zakłada się okresową kontrolę i potencjalną modyfikację tego systemu do aktualnych warunków 
rynkowych. W dalszej perspektywie zakłada się wprowadzenie systemu opcji na akcje dla kluczowej kadry 
menedŜerskiej. 

I.2.4. Ryzyko związane z lokalizacją punktów sprzedaŜy 

Jednym z najwaŜniejszych czynników wpływających na przyszłe przychody ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. 
jest wybranie lokalizacji punktów sprzedaŜy. Są to przede wszystkim duŜe centra handlowe. W przypadku podjęcia 
błędnej decyzji Emitent naraŜa się na znaczne koszty. Dotychczasowe sukcesy Emitenta i jego pozycja na rynku 
świadczą o skuteczności podjętych decyzji i działań. Doświadczona kadra zarządzająca Emitenta gwarantuje trafność 
podejmowanych w przyszłości decyzji. 

I.2.5. Ryzyko kursu walutowego 

Ze względu na to, Ŝe 35% produktów oferowanych w punktach sprzedaŜy Emitenta stanowią produkty 
importowane, Emitent ponosi znaczącą część kosztów w walutach obcych. Ponadto ORGANIC FARMA 
ZDROWIA S.A. związany jest umowami najmu nieruchomości denominowanymi w Euro. W przypadku 
niekorzystnych wahań kursów walut koszty działalności Emitenta mogą wzrosnąć co negatywnie przełoŜy się na 
wynik finansowy. W związku z tym istnieje ryzyko naraŜenia na niekorzystne wahania kursów walut. Obecna sytuacja 
makroekonomiczna sprzyja umacnianiu się polskiej waluty co zmniejsza koszty najmu oraz koszty importowanych 
produktów. Nie moŜna jednak wykluczyć, Ŝe obserwowana tendencja w przyszłości ulegnie odwróceniu. Obecnie 
Emitent nie posiada Ŝadnych kredytów i poŜyczek w walutach obcych. Emitent nie zabezpiecza się przed 
niekorzystnymi zmianami kursu walutowego. 

I.2.6. Ryzyko związane z prowadzeniem przez Emitenta działalności handlowej na podstawie umów najmu lokali 

Emitent nie posiada własnych nieruchomości co wymusza prowadzenie działalność handlowej w wynajmowanych 
lokalach. Umowy najmu zawierane są na 5 albo 10 lat, bez prawa do ich przedterminowego rozwiązania, co zapewnia 
stabilność funkcjonowania placówek handlowych (moŜliwość wypowiedzenia umowy przez wynajmującego w 
enumeratywnie wskazanych przypadkach zawinionych przez Emitenta np. nieuiszczania czynszu). W przypadku 
braku rentowności danej placówki handlowej, treść umów najmu ogranicza moŜliwość zmiany przeznaczenia lokalu 
na inny rodzaj działalności albo podnajem. Natomiast w przypadku nie przedłuŜenia stosunku najmu po jego 
wygaśnięciu zachodziła będzie konieczność poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych ze zmianą lokalizacji 
placówki. 

I.2.7. UzaleŜnienie od głównych dostawców 

Emitent zaopatruje się u ponad 100 róŜnych dostawców z czego około 10 moŜna nazwać głównymi. W przypadku 
wstrzymania dostaw, od któregoś z głównych dostawców istnieje ryzyko chwilowego braku zaopatrzenia w pewne 
produkty i chwilowe zmniejszenie obrotów i pogorszenie wyniku finansowego. Niemniej Ŝaden z dostawców nie jest 
na tyle dominujący aby trwale zagrozić dostawom do spółki. 

I.2.8. Ryzyko utraty licencji 

Na lokale gastronomiczne ze zdrową Ŝywością otwierane na zasadzie Franchisingu. Emitent posiada licencje od 
spółki Green Way Sp. z o.o. Ryzyko utraty takiej licencji jest niewielkie i dotyczy standardowych sytuacji czyli 
niepłacenie opłat licencyjnych lub raŜącego naruszenia postanowień umowy. 

I.2.9. Ryzyko związane z czynnikami losowymi 

Czynnikiem mogącym powodować zniszczenie jest poŜar lub inny czynnik losowy. Aby zminimalizować ryzyko 
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utraty wyposaŜenia oraz towarów Spółka posiada umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
a takŜe od aktów terroryzmu. 

I.2.11. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta 

Przed objęciem emisji akcji serii D, dwóch członków zarządu Emitenta posiadało 79,27% głosów na WZA. 

Po przeprowadzeniu emisji akcji serii D w rękach dotychczasowych akcjonariuszy pozostaną akcje dające łącznie 
69,36% głosów na WZA, co oznacza, Ŝe od ich decyzji zaleŜą kierunki rozwoju spółki Emitenta. Trzeba jednak 
zaznaczyć, Ŝe obecny Zarząd jest związany ze Spółką od momentu jej powstania w 2006 r., co dowodzi stabilności i 
stanowi rękojmię kontynuacji polityki rozwoju Spółki. 

I.3. Czynniki Ryzyka Związane z inwestycją w oferowane akcje 

I.3.1. Ryzyko niskiej płynności akcji 

Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na Ŝadnym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. 
Nie ma więc pewności, Ŝe papiery wartościowe Emitenta będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu 
do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Cena akcji moŜe być niŜsza niŜ ich cena emisyjna na skutek szeregu 
czynników, między innymi okresowych zmian wyników operacyjnych Emitenta, liczby oraz płynności notowanych 
akcji, poziomu inflacji, zmiany globalnych, regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych 
oraz sytuacji na innych światowych rynkach papierów wartościowych. ASO jest nowym rynkiem utworzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i istnieje ryzyko, Ŝe spółki notowane na tym rynku będą się 
charakteryzowały małą płynnością. Tym samym mogą występować trudności w sprzedaŜy duŜej liczby akcji w 
krótkim okresie czasu, co moŜe powodować dodatkowo znaczne obniŜenie cen akcji będących przedmiotem obrotu. 

I.3.2. Ryzyko związane z notowaniem PDA 

Ryzyko to związane z charakterem obrotu PDA na rynku. Wprowadzenie PDA do alternatywnego sytemu obrotu na 
rynku NewConnect wymaga szczegółowych ustaleń z KDPW i GPW. Natomiast charakter obrotu PDA rodzi 
ryzyko, iŜ w sytuacji niedojścia do skutku emisji akcji serii D, posiadacz PDA otrzyma jedynie zwrot środków w 
wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się na rachunku inwestora i ich ceny emisyjnej (27,20 zł). Dla 
inwestorów, którzy nabędą PDA serii D na GPW moŜe oznaczać to poniesienie straty, w sytuacji gdy cena, jaką 
zapłacą oni na rynku wtórnym za PDA, będzie wyŜsza od ceny emisyjnej akcji serii D (27,20 zł). Zwrot środków 
nastąpi nie później niŜ w terminie wskazanym w Art. 431 §5 Kodeksu Spółek Handlowych. Decyzje o zwrocie 
środków podejmie Zarząd spółki Emitenta. 

I.3.3. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami Wprowadzanymi 

Zgodnie z postanowieniami §11 Regulaminu ASO, organizator alternatywnego systemu moŜe zawiesić obrót 
instrumentami finansowymi na okres nie dłuŜszy niŜ 3 miesiące: 

1) na wniosek emitenta, 
2) jeŜeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
3) jeŜeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 

W przypadkach określonych przepisami prawa, organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi na 
okres nie dłuŜszy, niŜ miesiąc. 

Ponadto, zgodnie z postanowieniami §16 ust. 1 pkt. 2) Regulaminu ASO, jeŜeli emitent nie wykonuje obowiązków 
wskazanych w rozdziale V Regulaminu ASO, organizator ASO moŜe zawiesić obrót instrumentami finansowymi 
emitenta w alternatywnym systemie. 

W przypadku zawieszenia obrotu Akcjami Wprowadzanymi w alternatywnym systemie, Inwestorzy muszą liczyć się z 
utratą płynności notowań przez okres zawieszenia. 

I.3.4. Ryzyko związane z wykluczeniem Akcji Wprowadzanych z obrotu 

Zgodnie z postanowieniami §12 ust. 1 Regulaminu ASO, organizator alternatywnego systemu moŜe wykluczyć 
instrumenty finansowe z obrotu: 

1) na wniosek emitenta, z zastrzeŜeniem moŜliwości uzaleŜnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez 
emitenta dodatkowych warunków, 

2) jeŜeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
3) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo 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 postanowieniami §12 ust. 2 Regulaminu ASO, organizator alternatywnego systemu wyklucza instrumenty 
finansowe z obrotu: 

1) w przypadkach określonych przepisami prawa, 
2) jeŜeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 
3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów. 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, organizator ASO moŜe zwiesić obrót 
tymi instrumentami. 

Ponadto, zgodnie z postanowieniami §16 ust. 1 pkt. 3) Regulaminu ASO, jeŜeli emitent nie wykonuje obowiązków 
wskazanych w rozdziale V Regulaminu ASO, organizator ASO moŜe wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z 
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obrotu w alternatywnym systemie. 

W przypadku wykluczenia Akcji Wprowadzanych z obrotu w ASO, inwestorzy muszą liczyć się z utratą płynności 
przez te papiery wartościowe oraz spadkiem ich wartości rynkowej. 

I.3.5. Ryzyko związane z moŜliwością nałoŜenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF 

Komisja Nadzoru Finansowego moŜe nałoŜyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o 
Obrocie. 
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II. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE 
INFORMACYJNYM 

II.1. Emitent 
Nazwa: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. 
Siedziba: ul. Głubczycka11 lok. 1, 02-417 Warszawa 
telefon: (+48 22) 851 50 22 
e-mail: info@organicmarket.pl 
Strona internetowa: www.organicmarket.pl 
 

 

W imieniu Emitenta działają następujące osoby: 
− Sławomir Chłoń   Prezes Zarządu 
− Przemysław Eliasz Tomaszewski Wiceprezes Zarządu 

 
Wymienione wyŜej osoby są odpowiedzialne za wszystkie informacje zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym. 

 

 

Niniejszym oświadczam, Ŝe zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołoŜeniu naleŜytej staranności, by zapewnić taki 
stan, wszystkie informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 
faktycznym oraz Ŝe w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego treść i 
znaczenie. 
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II.2. Autoryzowany Doradca 
Nazwa: ECM Dom Maklerski S.A. 

Siedziba: ul. Emilii Plater 53, 02-014 Warszawa, 

telefon: (+4822) 444-62-26 

telefax: (+4822) 444-62-29 

e-mail: biuro@ecmdm.pl 

Strona internetowa: www.ecmdm.pl 

 

 

W imieniu Autoryzowanego Doradcy działają następujące osoby: 

 

Klaudiusz Wolny – Prezes Zarządu, 

Marcin Raszkowski – Członek Zarządu, 

Wiesław Schabowski – Członek Zarządu. 

 

 

Niniejszym oświadczamy, Ŝe Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w 
Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007r. (z późniejszymi zmianami), oraz Ŝe według 
naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mi przez Emitenta, informacje 
zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, Ŝe nie 
pominięto w nim Ŝadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych 
wprowadzonych do obrotu, a takŜe, Ŝe Dokument Informacyjny opisuje rzetelnie czynniki ryzyka związane z 
udziałem w obrocie tymi instrumentami finansowymi. 
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II.3. Oferujący 

Nazwa: ECM Dom Maklerski S.A. 

Siedziba: ul. Emilii Plater 53, 02-014 Warszawa, 

telefon: (+4822) 444-62-26 

telefax: (+4822) 444-62-29 

e-mail: biuro@ecmdm.pl 

Strona internetowa: www.ecmdm.pl 

 

W imieniu Domu Maklerskiego występują następujące osoby: 

 

Klaudiusz Wolny – Prezes Zarządu, 

Marcin Raszkowski – Członek Zarządu, 

Wiesław Schabowski – Członek Zarządu. 
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III. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO 
ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 

III.1. Instrumenty Finansowe  wprowadzane do obrotu 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wprowadza się do alternatywnego systemu obrotu na rynku 
NewConnect, prowadzonym przez GPW: 

1) 73.530 Akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN kaŜda, 
2) 338.681 Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN kaŜda oraz 338.681 Praw do 

Akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN kaŜde. 
 
Akcje serii C były oferowane w drodze niepublicznej subskrypcji, w terminie od 3 grudnia 2007 r. do 17 grudnia 
2007 r. 
Cena emisyjna, po jakiej były oferowane akcje serii C wynosiła 20,40 zł. 
Akcje zostały objęte przez 5 akcjonariuszy. 
Akcje serii D były oferowane w drodze niepublicznej subskrypcji, w terminie od 3 grudnia 2007 r. do 23 stycznia 
2008 r. 
Cena emisyjna, po jakiej były oferowane akcje serii D wynosiła 27,20 zł. 
Akcje zostały objęte przez 55 akcjonariuszy. 
Koszty poniesione przez emitenta z tytułu przygotowania i przeprowadzenia oferty akcji serii C i D wyniosły 580.000 
zł w tym m.in.: 

- koszty przeprowadzenia sprzedaŜy – 320.000 zł 
- koszty doradztwa i przygotowania dokumentu informacyjnego – 98.000 zł, 
- koszt promocji oferty – 60.000 zł, 

 
 
 

 

III.1.1. Uprzywilejowanie instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu 

Akcje serii C i D są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

III.1.2. Ograniczenia co do przenoszenia praw z wprowadzanych instrumentów finansowych 

III.1.2.1. Obowiązki, ograniczenia i odpowiedzialność wynikające z Ustawy o Ofercie 
Ustawa o Ofercie nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których 
udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn szereg restrykcji i 
obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń. 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie publicznej, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 
75% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% 
ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 20%, 
25%, 33%, 50% albo 75% lub mniej ogólnej liczby głosów jest zobowiązany zawiadomić o tym KNF oraz spółkę, w 
terminie 4 dni od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej 
zmianie lub przy zachowaniu naleŜytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o 
Ofercie - obowiązek dokonania zawiadomienia powstaje równieŜ w przypadku zmiany dotychczas posiadanego 
udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Wykaz informacji 
przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie. JeŜeli 
zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów musi ono 
zawierać dodatkowo informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w 
okresie 12 miesięcy od złoŜenia zawiadomienia oraz celu zwiększania. W przypadku zmiany zamiarów lub celu, 
akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niŜ w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, 
poinformować o tym KNF oraz tę spółkę. 

Stosownie do art. 89 Ustawy o Ofercie akcjonariusz nie moŜe wykonywać prawa głosu z akcji nabytych z 
naruszeniem wskazanych powyŜej obowiązków dotyczących ujawnienia stanu posiadania znacznych pakietów akcji 
spółek publicznych. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników 
głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie akcje obciąŜone zastawem nie mogą być przedmiotem obrotu do chwili 
jego wygaśnięcia, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie 
zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 
kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb 
postępowania wskazany w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Obrocie. 

 

Stosownie do treści art. 87 Ustawy o Ofercie obowiązki określone powyŜej spoczywają: 

1) równieŜ na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w 
związku z: 
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a) zajściem innego niŜ czynność prawna zdarzenia prawnego, 

b) nabywaniem lub zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spółki publicznej, kwitów depozytowych 
wystawionych w związku z akcjami takiej spółki, jak równieŜ innych papierów wartościowych, z których 
wynika prawo lub obowiązek nabycia jej akcji, 

c) uzyskaniem statusu podmiotu dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej posiadającej 
akcje spółki publicznej, lub w innej spółce kapitałowej bądź innej osobie prawnej będącej wobec niej 
podmiotem dominującym, 

d) dokonywaniem czynności prawnej przez jego podmiot zaleŜny lub zajściem innego zdarzenia prawnego 
dotyczącego tego podmiotu zaleŜnego; 

2)  na funduszu inwestycyjnym - równieŜ 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)  równieŜ na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji 
nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o Obrocie, 

b) w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 4 Ustawy o Obrocie - w zakresie 
akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako 
zarządzający, moŜe 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) równieŜ na podmiocie prowadzącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, który w 
ramach reprezentowania posiadaczy papierów wartościowych wobec emitentów tych papierów wykonuje, na zlecenie 
osoby trzeciej, prawo głosu z akcji spółki publicznej, jeŜeli osoba ta nie wydała wiąŜącej dyspozycji co do sposobu 
głosowania; 

5) równieŜ łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania 
przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu dotyczącego istotnych 
spraw spółki, chociaŜby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie 
tych obowiązków; 

6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt. 5), posiadając akcje spółki publicznej, w 
liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych 
przepisach. 

W przypadkach, o których mowa w punktach 5) i 6), obowiązki określone w tym rozdziale mogą być wykonywane 
przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 

Istnienie porozumienia, o którym mowa w punkcie 5), domniemywa się w przypadku podejmowania czynności 
określonych w tym przepisie przez: 

1) małŜonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak 
równieŜ osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 

2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 

3) mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upowaŜnionego do dokonywania na 
rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych; 

4) jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. 

 

Obowiązki określone powyŜej powstają równieŜ w przypadku, gdy prawa głosu są związane z: 

1) 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 uwaŜa się za naleŜące do podmiotu, na rzecz którego 
ustanowiono zabezpieczenie; 

2) akcjami, z których prawa przysługują danemu podmiotowi osobiście i doŜywotnio; 

3) papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który moŜe nimi rozporządzać 
według własnego uznania. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie powyŜej określonych obowiązków : 

1) po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zaleŜne; 

2) po stronie podmiotu prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, który w 
ramach reprezentowania posiadaczy papierów wartościowych wobec emitentów tych papierów wykonuje, na 
zlecenie osoby trzeciej, prawo głosu z akcji spółki publicznej, jeŜeli osoba ta nie wydała wiąŜącej dyspozycji co 
do sposobu głosowania – wlicza się liczbę głosów z akcji spółki objętych zleceniem udzielonym temu 
podmiotowi przez osobę trzecią; 

3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeŜeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub 
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wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

 

Zgodnie z postanowieniami Art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie, na kaŜdego kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, 
o którym mowa w art. 69, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych 
przepisach, a takŜe kto dopuszcza się czynu określonego powyŜej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej 
lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej KNF moŜe, w drodze decyzji, następującej po 
przeprowadzeniu rozprawy nałoŜyć karę pienięŜną do wysokości 1.000.000 PLN. Zgodnie z postanowieniami Art. 97 
ust. 2 Ustawy o Ofercie kara ta moŜe zostać nałoŜona odrębnie za kaŜdy z czynów wyszczególnionych powyŜej. 
Kara moŜe teŜ być nałoŜona odrębnie na kaŜdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia, o którym mowa 
w Art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o Ofercie. 

W decyzji o nałoŜeniu kary KNF moŜe wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania 
czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałoŜenia kary pienięŜnej. W razie 
bezskutecznego upływu tego terminu KNF moŜe powtórnie wydać decyzję o nałoŜeniu kary. 

III.1.2.2. Obowiązki, ograniczenia i odpowiedzialność wynikające z Ustawy o Obrocie 
Zgodnie z postanowieniami Art. 7 Ustawy o Obrocie, prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych 
powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej 
posiadaczem tego rachunku. Umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych 
przenosi te papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. W przypadku 
gdy ustalenie prawa do poŜytków ze zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło w dniu, w którym w 
depozycie papierów wartościowych powinno zostać przeprowadzone rozliczenie transakcji, lub później, a papiery te 
są nadal zapisane na rachunku zbywcy, poŜytki przypadają nabywcy w chwili dokonania zapisu na jego rachunku 
papierów wartościowych. W przypadku gdy nabycie zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło na 
podstawie zdarzenia prawnego powodującego z mocy ustawy przeniesienie tych papierów, zapis na rachunku 
papierów wartościowych nabywcy jest dokonywany na jego Ŝądanie. 

Na podstawie Art. 159 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 
wystawca 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. Nie mogą 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. 

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 Ŝe 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 Ŝe 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 Ŝe 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 Komisji Nadzoru Finansowego informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi 
powiązane, o których mowa w Art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub 
zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych 
powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących 
przedmiotem ubiegania sie o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. 

Zgodnie z postanowieniami Art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie, osoba wymieniona w Art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a tej 
ustawy (osoba, która posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach Spółki, posiadaniem w 
Spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania 
zawodu, a takŜe stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – w szczególności 
członek zarządu, rady nadzorczej, prokurent lub pełnomocnik Emitenta lub wystawca, jego pracownicy, biegli 
rewidenci albo inne osoby pozostające z Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym 
o podobnym charakterze), która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w Art. 
159 ust. 1 Ustawy o Obrocie, tj. nabywa lub zbywa na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcje Emitenta, prawa 
pochodne dotyczące akcji Emitenta oraz inne instrumenty finansowe z nimi powiązane albo dokonuje, na rachunek 
własny lub osoby trzeciej, inne czynności prawne powodujące lub mogące powodować rozporządzenie takimi 
instrumentami finansowymi, Komisja Nadzoru Finansowego moŜe nałoŜyć w drodze decyzji administracyjnej karę 
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pienięŜną do wysokości 200 tys. złotych. Kara taka nie moŜe zostać nałoŜona, jeŜeli wyŜej wymieniona osoba zleciła 
uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów 
wartościowych, w sposób który uniemoŜliwia jej ingerencję w podejmowane na jej rachunek decyzje. Wydanie takiej 
decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 

Zgodnie z postanowieniami Art. 160 ust. 1 ustawy osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub 
nadzorczych Emitenta albo będące jego prokurentami oraz inne osoby, pełniące w strukturze organizacyjnej 
Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub 
pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i 
perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru 
Finansowego oraz temu Emitentowi informacji o zawartych przez nie oraz osoby blisko z nimi związane, na własny 
rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych 
instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Na podstawie Art. 
175 ust. 1 Ustawy o Obrocie na osobę, która nie wykonała lub nienaleŜycie wykonała obowiązek wynikający z Art. 
160 ust. 1 tej ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego moŜe nałoŜyć w drodze decyzji administracyjnej karę pienięŜną 
do wysokości 100.000 złotych. JeŜeli jednak osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność 
maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza jej ingerencję w podejmowane 
na jej rachunek decyzje albo przy zachowaniu naleŜytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o 
dokonaniu transakcji kara, o której mowa powyŜej nie zostanie nałoŜona. Wydanie takiej decyzji następuje po 
przeprowadzeniu rozprawy. 

Zgodnie z brzmieniem Art. 161 ust. 3 Ustawy o Obrocie, wyŜej omówione zakazy i wymogi wynikające z przepisów 
art. 156-160 tej ustawy, mają zastosowanie równieŜ wobec akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu 
na rynku NewConnect. 

III.1.2.3. Obowiązki, ograniczenia i odpowiedzialność wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów 
Zgodnie z podstawową regulacja przewidzianą w art. 13 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów zamiar 
koncentracji przedsiębiorców, podlega zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, jeŜeli łączny światowy obrót przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył równowartość 1 mld 
EUR lub jeŜeli łączny obrót na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji 
w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył równowartość 50 mln EUR Prezes UOKiK wydaje 
zgodę na taką koncentrację, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności 
przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 

PowyŜszy obrót obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji jak i 
pozostałych przedsiębiorców naleŜących do grup kapitałowych, do których naleŜą przedsiębiorcy bezpośrednio 
uczestniczący w koncentracji. 

Przepisy Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów znajdują zastosowanie nie tylko do przedsiębiorców w 
rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej lecz równieŜ, zgodnie z art. 4 pkt. 1 lit. c) Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów, do osób fizycznych posiadających kontrolę w rozumieniu przepisów Ustawy o 
Ochronie Konkurencji i Konsumentów nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby taka osoba fizyczna nie 
prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, o ile taka osoba fizyczna 
podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów obowiązek 
zgłoszenia zamiaru koncentracji, o którym mowa powyŜej, znajdzie zastosowanie m.in. w przypadku zamiaru 
przejęcia, przez nabycie lub objecie akcji bądź innych papierów wartościowych lub w jakikolwiek inny sposób - 
bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej 
przedsiębiorców. W rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przez przejęcie kontroli rozumie 
się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania uprawnień, które osobno albo łącznie, przy 
uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umoŜliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
określonego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców. 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji, jeŜeli obrót 
przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 
Ŝadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 mln EUR. W tym przypadku, 
powyŜszy obrót obejmuje jedynie obrót przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola oraz jego 
przedsiębiorców zaleŜnych. 

Ponadto zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar 
koncentracji: (a) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucje finansowa akcji w celu ich 
odsprzedaŜy, jeŜeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy 
rachunek inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem Ŝe odsprzedaŜ ta nastąpi przed upływem 
roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz Ŝe (i) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem 
prawa do dywidendy, lub (ii) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaŜy całości lub części 
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów, (b) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez 
przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, Ŝe nie będzie on wykonywał praw z tych 
akcji, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaŜy, (c) przedsiębiorców naleŜących do tej samej grupy kapitałowej. 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przewiduje w art. 15, iŜ dokonanie koncentracji przez 
przedsiębiorcę zaleŜnego uwaŜa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Zgodnie z art. 97 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji 
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podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa 
UOKiK decyzji o wyraŜeniu zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna 
zostać wydana. Czynność prawna, na podstawie której ma nastąpić koncentracja, moŜe być dokonana pod 
warunkiem wydania przez Prezesa UOKiK zgody na dokonanie koncentracji lub upływu przewidzianych przez 
Ustawie o Ochronie Konkurencji i Konsumentów terminów dotyczących trwania postępowania w sprawach 
koncentracji. Realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji zgłoszona Prezesowi UOKiK nie stanowi 
naruszenia ustawowego obowiązku wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa 
UOKiK decyzji o wyraŜeniu zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna 
zostać wydana, jeŜeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w 
celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieŜenia powaŜnej szkodzie, jaka moŜe 
powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. 

III.1.2.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z innych przepisów prawnych 
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają takŜe z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 w 
sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej – Rozporządzenie). Rozporządzenie powyŜsze reguluje tzw. 
koncentracje o wymiarze wspólnotowym, a więc dotyczące przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które 
przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie obejmuje jedynie takie koncentracje, w 
wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. 

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. 

Zawiadomienie Komisji Europejskiej moŜe mieć równieŜ 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. 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku gdy: 

1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 5 mld 
EUR, oraz 

2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską kaŜdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 250 mln EUR, chyba Ŝe kaŜde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŜ dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających 
na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada równieŜ wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 2.500 
mln EUR, 

2) w kaŜdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 100 mln EUR, 

3) w kaŜdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 100 mln EUR, z czego łączny obrót co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 mln EUR, oraz 

4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską kaŜdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 100 mln EUR, chyba Ŝe kaŜde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŜ dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających 
na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Uznaje się, Ŝe koncentracja nie występuje w przypadku gdy: 

1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź teŜ firmy ubezpieczeniowe, których normalna 
działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny 
rachunek lub na rachunek innych, 

2) czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaŜy, pod warunkiem 
Ŝe nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań 
konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem Ŝe wykonują te prawa wyłącznie w celu 
przygotowania sprzedaŜy całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów 
wartościowych oraz pod warunkiem Ŝe taka sprzedaŜ następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia. 

III.1.3. Zabezpieczenia i świadczenia dodatkowe wynikające z wprowadzanych instrumentów finansowych 

Z Akcjami Wprowadzanymi nie jest związany Ŝaden obowiązek świadczeń dodatkowych, jak równieŜ nie występują 
jakiekolwiek zabezpieczenia z nimi związane. 

III.2. Podstawa prawna emisji wprowadzanych instrumentów finansowych 
 

AKCJE SERII C: 

Uchwała nr 2 
 z dnia 30 listopada 2007 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna 

w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisje akcji serii C z pozbawieniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii C oraz praw do akcji serii C, a takŜe wyraŜenia zgody na 



   

 
Strona 18 

 

ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C oraz praw do akcji serii C. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie, na podstawie art. 431 §1 i §2, art. 432 §1oraz art. 433 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks 
spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), a takŜe art. 12 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) w zw. z art. 5 ust. 1 – 5 ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi uchwala co następuje: 

§1 

1. PodwyŜsza się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 73.530,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset 
trzydzieści złotych) tj. z kwoty 1.529.550,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy 
pięćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 1.603.080,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące 
osiemdziesiąt złotych). 

2.  PodwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1. zostanie dokonane w drodze emisji 
73.530 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o 
wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) kaŜda. 

3. Akcje serii C będą oznaczone numerami od C-001.529.551 do C-001.603.080. 
4. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2007. 

§2 

1. Emisja Akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej. 
2. Cena emisyjna Akcji serii C zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. 
3. Akcje serii C zostaną pokryte w całości wkładami pienięŜnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem 

podwyŜszenia kapitału zakładowego. Wpłaty na akcje serii C zostaną dokonane jednorazowo. 
4. RóŜnica pomiędzy ceną emisyjną akcji a wartością nominalną akcji zostanie przekazana na kapitał zapasowy 

Spółki. 

§3 

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy 
Spółki. 

2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej 
Akcji serii C sporządzona zgodnie z artykułem 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawiona została 
Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki. 

§4 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraŜa zgodę na: 
a) złoŜenie akcji serii C oraz praw do akcji serii C do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A.; 
b) dokonanie dematerializacji akcji serii C oraz praw do akcji serii C w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 

lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.); 
c) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C oraz praw do akcji serii C do Alternatywnego 

Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
§5 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upowaŜnia Zarząd Spółki do: 
a. ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C; 
b. określenia zasad dystrybucji Akcji serii C; 
c. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii C; 
d. zawarcia umów o objęciu akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej; 
e. określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej Akcji serii C; 
f. podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej 

uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C oraz praw do akcji serii C, w tym w 
szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji 
serii C oraz praw do akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych S.A, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.); 

g. złoŜenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A. 

h. podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej 
uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia oferty prywatnej oraz dopuszczenia akcji serii C oraz praw do 
akcji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

§6 

i. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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AKCJE SERII D: 

Uchwała nr 5 
 z dnia 30 listopada 2007 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna 

w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisje akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D, a takŜe wyraŜenia zgody na 
ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D oraz praw do akcji serii D 
 
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie, na podstawie art. 431 §1 i §2, art. 432 §1oraz art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, art. 5 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), a takŜe art. 12 
pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) w zw. Z art. 
5 ust. 1 – 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwala co następuje: 

§1 

1. PodwyŜsza się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niŜ 1,0 zł (słownie: jeden złotych) i nie 
większą niŜ 540.000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych) tj. z kwoty 1.603.080,00 zł (słownie: 
jeden milion sześćset trzy tysiące osiemdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niŜ 2.143.080,00 zł (słownie: 
dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące osiemdziesiąt złotych). 

2. PodwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1. zostanie dokonane w drodze emisji 
nie mniejszej niŜ 1 (jedna) i nie większej niŜ 540.000 (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na 
okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) kaŜda. 

3. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2007. 
§2 

1. Emisja Akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej. 
2. Cena emisyjna Akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. 
3. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pienięŜnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem 

podwyŜszenia kapitału zakładowego. Wpłaty na akcje serii D zostaną dokonane jednorazowo. 
4. RóŜnica pomiędzy ceną emisyjną akcji a wartością nominalną akcji zostanie przekazana na kapitał zapasowy 

Spółki. 
§3 

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy 
Spółki. 

2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej 
Akcji serii D sporządzona zgodnie z artykułem 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawiona została 
Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki. 

§4 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraŜa zgodę na: 
a) złoŜenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A.; 
b) dokonanie dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 

lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.); 
c) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D do Alternatywnego 

Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
§5 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upowaŜnia Zarząd Spółki do: 
a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D; 
b) określenia zasad dystrybucji Akcji serii D; 
c) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii D; 
d) zawarcia umów o objęciu akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej; 
e) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej Akcji serii D; 
f) złoŜenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w 

związku z art. 431 §7 KSH; 
g) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej 

uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D, w tym w 
szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji 
serii D oraz praw do akcji serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych S.A , o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.); 

h) złoŜenia akcji serii D oraz praw do akcji serii D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A. 

i) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej 
uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia oferty prywatnej oraz dopuszczenia akcji serii D oraz praw do 
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akcji serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

§6 

1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

III.3. Uczestnictwo w dywidendzie 
Akcje serii C i D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku przeznaczonego do podziału za rok 
obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r., czyli od dnia 1 stycznia 2007 r. 

Zgodnie z postanowieniami Art. 348 §3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ustala dzień, według 
którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz 
termin wypłaty dywidendy, przy czym dzień dywidendy moŜe być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w 
okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. 

 III.4. Prawa związane z wprowadzanymi instrumentami finansowymi 

III.4.1. Prawo do dywidendy 

III.4.1.1. Dokładna data(y), w której powstaje prawo 
Zgodnie z postanowieniami Art. 348 §3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ustala dzień, według 
którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz 
termin wypłaty dywidendy, przy czym dzień dywidendy moŜe być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w 
okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. 

III.4.1.2. Termin, po którym wygasa prawo do dywidendy oraz osoby, na rzecz których działa takie 
wygaśnięcie prawa 
W następstwie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu całości/części zysku do podziału, 
akcjonariusze nabywają roszczenie wobec Spółki o wypłatę dywidendy. Roszczenie to staje się wymagalne z dniem, 
ustalonej w uchwale WZA, wypłaty dywidendy i podlega przedawnieniu po 10 latach od daty podjęcia przez WZA 
tejŜe uchwały o podziale zysku. 

Beneficjentem przedawnienia roszczenia o wypłatę dywidendy jest Spółka. 

IV.4.1.3. Ograniczenia i procedury związane z dywidendami w przypadku posiadaczy akcji, niebędących 
rezydentami 
Po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. 
certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową, moŜliwe jest niepobieranie podatku lub 
zastosowanie stawki podatku wynikającej z zawartej przez Rzeczpospolitą Polską umowy w sprawie zapobiegania 
podwójnemu opodatkowaniu. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąŜy na podmiocie będącym nierezydentem. 

Nie istnieją Ŝadne inne ograniczenia ani specjalne procedury, poza opisanymi w niniejszym punkcie, związane z 
wypłatą dywidendy dla posiadaczy akcji Spółki będących nierezydentami. 

III.4.1.4. Stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia, częstotliwość oraz akumulowany lub nieakumulowany 
charakter wypłat 
Zgodnie z postanowieniami Art. 347 KSH, akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w 
sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez WZA do wypłaty 
akcjonariuszom. 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie moŜe przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów 
zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę naleŜy pomniejszyć o 
niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z 
zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Zysk rozdziela się proporcjonalnie w stosunku 
do liczby akcji, chyba Ŝe w spółce występują akcje uprzywilejowane co do dywidendy. 

Statut nie przewiduje istnienia akcji uprzywilejowanych co do dywidendy, co oznacza, Ŝe na kaŜdą z akcji Spółki 
przypada dywidenda w takiej samej wysokości. 

III.4.2. Prawo do udziału w WZA i prawo głosu 

Akcje dają prawo do udziału w WZA Spółki (Art. 412 KSH) i uprawniają do wykonywania głosów na WZA (Art. 
411 KSH). Udział akcjonariusza w WZA spółki akcyjnej wymaga podjęcia przez niego określonych przez prawo 
czynności związanych z rejestracja posiadanych przez danego akcjonariusza akcji Spółki na potrzeby wykonywania z 
nich prawa głosu podczas WZA. Zgodnie z postanowieniami Art. 412 §1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w 
WZA oraz wykonywać prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich osobiście lub przez pełnomocników. 
Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki powinno być udzielone na 
piśmie pod rygorem niewaŜności. 

W związku z faktem, iŜ Akcje Wprowadzane są akcjami zwykłymi, kaŜda z nich uprawnia do wykonywania 1 głosu 
na WZA Emitenta. 

Pomimo delegacji wskazanej w treści Art. 411 §3 KSH, Statut Emitenta nie przewiduje ograniczenia prawa głosu 
akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną piąta ogółu głosów w Spółce. 
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III.4.3. Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy 

Zgodnie z postanowieniami Art. 433 KSH akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych 
akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji – prawo poboru. 

W interesie Spółki Walne Zgromadzenie moŜe pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. 
Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy 
prawa poboru akcji moŜe nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia 
prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. 

PowyŜsze postanowienia nie mają zastosowania, gdy uchwała o podwyŜszeniu kapitału stanowi, Ŝe nowe akcje mają 
być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie 
akcjonariuszom celem umoŜliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale, bądź 
uchwała stanowi, Ŝe nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym słuŜy 
prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. 

Zawarcie z subemitentem umów, o których mowa powyŜej, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, które podejmuje 
uchwałę na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. Statut lub uchwała Walnego Zgromadzenia 
moŜe przewidywać przekazanie tej kompetencji Radzie Nadzorczej. 

III.4.4. Prawo do udziału w nadwyŜkach w przypadku likwidacji 

Zgodnie z postanowieniami Art. 474 §1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki moŜe nastąpić 
podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek 
pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do postanowień Art. 474 §2 KSH, dzieli 
się pomiędzy akcjonariuszy Spółki w stosunku do dokonanych przez kaŜdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał 
zakładowy Spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o 
liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji. 

Posiadacze akcji Emitenta mają prawo do udziału w nadwyŜkach w przypadku likwidacji proporcjonalnie do ich 
udziału w kapitale zakładowym Spółki, gdyŜ Statut nie przewiduje Ŝadnych przywilejów w zakresie tego prawa. 

III.4.5. Postanowienia w sprawie umorzenia akcji 

Zgodnie z postanowieniami Art. 359 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy 
Statut tak stanowi. Akcja moŜe być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę 
(umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie moŜe 
być dokonane częściej niŜ raz w roku obrotowym. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa §11 Statutu: 

Akcje mogą być umarzane 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 obniŜenia 
kapitału zakładowego. 
Umorzenie akcji następuje poprzez obniŜenie kapitału zakładowego Spółki. 

III.4.6. Postanowienia w sprawie zamiany 

Zgodnie z postanowieniami Art. 334 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zamiana akcji imiennych na akcje na 
okaziciela albo odwrotnie moŜe być dokonana na Ŝądanie akcjonariusza, jeŜeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. 
Zgodnie z postanowieniami §7 pkt. 3 Statutu Emitenta: 

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest przez Zarząd na Ŝądanie akcjonariusza. Koszty 
zamiany ponosi Spółka. 

Zgodnie z postanowieniami §8 Statutu Emitenta: 

Wyklucza się moŜliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. 

W odniesieniu do akcji zdematerializowanych znajdujących się w depozycie prowadzonym przez KDPW, mają 
zastosowanie postanowienia §151 i §152 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, który to podmiot obsługuje 
operacje zamiany papierów wartościowych imiennych na papiery wartościowe na okaziciela lub odwrotnie. 

Terminy dokonywania zamiany za kaŜdy rok obrotowy określa Zarząd KDPW do upływu roku poprzedzającego, 
oraz moŜe ponadto określić inne terminy dokonywania zamiany. 

W przypadku złoŜenia przez akcjonariusza wniosku o dokonanie zamiany, podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych lub rejestr właścicieli tych papierów blokuje odpowiednią liczbę papierów wartościowych oraz 
przekazuje informacje o złoŜeniu tego wniosku Emitentowi. Emitent dostarcza do KDPW w terminie 10 dni przed 
dniem zamiany list księgowy asymilacji papierów wartościowych imiennych i na okaziciela po zamianie, a jeŜeli nie 
złoŜono wniosku o asymilację lub te byłby bezprzedmiotowy, list księgowy papierów wartościowych imiennych i na 
okaziciela po zamianie. 

Papiery wartościowe znajdujące się na rachunkach mogą być zapisane po przeprowadzeniu zamiany wyłącznie na 
rachunkach papierów wartościowych, a papiery wartościowe zapisane w rejestrze właścicieli mogą być zapisane po 
przeprowadzeniu zamiany w rejestrze lub na rachunkach papierów wartościowych. 
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III.4.7. Pozostałe główne prawa korporacyjne 

1) Art. 400 §1 KSH – Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału 
zakładowego mogą Ŝądać zwołania nadzwyczajnego WZA, jak równieŜ umieszczenia określonych spraw w 
porządku obrad najbliŜszego WZA. śądanie takie naleŜy złoŜyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc 
przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia. Art. 401 §1 KSH – JeŜeli w terminie dwóch tygodni 
od dnia przedstawienia Ŝądania Zarządowi nadzwyczajne WZA nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy moŜe, po 
wezwaniu Zarządu do złoŜenia oświadczenia, upowaŜnić do zwołania nadzwyczajnego WZA występujących z 
tym Ŝądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego WZA. 

2) Art. 422 – 427 KSH – Prawo do zaskarŜania uchwał WZA, na zasadach tam wskazanych. 
3) Art. 385 §3 KSH – Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, 

wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliŜsze WZA w drodze głosowania oddzielnymi 
grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. 

4) Art. 428 KSH – Podczas obrad WZA Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego Ŝądanie 
informacji dotyczących spółki, jeŜeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Art. 429 
KSH – Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia Ŝądanej informacji podczas obrad WZA i który zgłosił 
sprzeciw do protokołu, moŜe złoŜyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia 
informacji. Akcjonariusz moŜe równieŜ złoŜyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do 
ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza WZA. 

5) Art. 407 §1 KSH – Akcjonariusz moŜe w lokalu Zarządu przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do 
uczestnictwa w WZA, podpisaną przez Zarząd, zawierającą nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) 
uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im 
głosów, oraz Ŝądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. 

6) Art. 407 §2 KSH – Akcjonariusz ma prawo Ŝądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem 
obrad w terminie tygodnia przed WZA. 

7) Art. 410 §2 KSH – Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego 
reprezentowanego na danym WZA, lista obecności, zawierająca spis uczestników walnego zgromadzenia z 
wymienieniem liczby akcji, które kaŜdy z nich przedstawia, i słuŜących im głosów, podpisana przez 
przewodniczącego WZA, powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złoŜoną co najmniej z 
trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. 

8) Art. 486 §1 KSH – KaŜdy akcjonariusz lub osoba, której słuŜy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale 
majątku, moŜe wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce, jeŜeli Spółka nie wytoczy powództwa 
o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. 

9) Art. 463 §2 KSH – Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału 
zakładowego sąd rejestrowy moŜe uzupełnić liczbę likwidatorów Spółki, ustanawiając jednego lub dwóch 
likwidatorów, przy czym zgodnie z postanowieniami Art. 463 §1 KSH  likwidatorami są członkowie Zarządu, 
chyba Ŝe Statut lub uchwała WZA stanowi inaczej. 

10) Art. 395 §4 KSH – Akcjonariuszom, na ich Ŝądanie, są wydawane odpisy sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego 
rewidenta, najpóźniej na piętnaście dni przed WZA. 

11) Art. 421 §3 KSH – Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a takŜe Ŝądać wydania poświadczonych 
przez zarząd odpisów uchwał WZA. 

12) Art. 341 §7 KSH – KaŜdy akcjonariusz moŜe przeglądać księgę akcyjną i Ŝądać odpisu za zwrotem kosztów jego 
sporządzenia. 

13) Art. 328 §6 KSH – Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje 
uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. 

14) Art. 6 §4 i §6 KSH – Akcjonariusz spółki kapitałowej moŜe Ŝądać, aby spółka handlowa, która jest 
akcjonariuszem w tej spółce, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zaleŜności wobec 
określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej. 
Uprawniony moŜe Ŝądać równieŜ ujawnienia liczby akcji lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce 
kapitałowej, o której mowa powyŜej, w tym takŜe jako zastawnik, uŜytkownik lub na podstawie porozumień z 
innymi osobami. śądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złoŜone na piśmie. PowyŜsze 
postanowienia stosuje się odpowiednio w razie ustania stosunku zaleŜności. Obowiązki określone powyŜej 
spoczywają na spółce, która przestała być spółką dominującą. 

15) Art. 84 i Art. 85 Ustawy o Ofercie – Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, 
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, WZA moŜe podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez 
biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej 
spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym celu Ŝądać zwołania nadzwyczajnego 
WZA lub Ŝądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliŜszego walnego 
zgromadzenia. JeŜeli WZA nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku, o którym mowa powyŜej, albo 
podejmie taką uchwałę z naruszeniem Art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni 
od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta 
do spraw szczególnych. 

III.5. Zasady polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy 
Wszystkie Akcje Emitenta są zrównane w prawach do dywidendy. 

Zarząd Emitenta nie będzie wnioskował o wypłatę dywidendy w ciągu najbliŜszych trzech lat, gdyŜ priorytetem dla 
spółki będzie rozwój oparty o wszelkie źródła kapitału, w tym zysku pozostawionego w spółce. 
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Emitent zamierza w kolejnych latach część zysków przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Jej wysokość będzie 
uzaleŜniona przede wszystkim od potrzeb kapitałowych i inwestycyjnych Emitenta. 

III.6. Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi 
objętymi niniejszym Dokumentem Informacyjnym, ze wskazaniem płatnika podatku 

III.6.1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia akcji 

III.6.1.1. Dochody ze sprzedaŜy papierów wartościowych uzyskiwane przez osoby fizyczne mające miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegające w Polsce nieograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu) 
Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, podatek od dochodów uzyskanych 
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem z odpłatnego zbycia 
papierów wartościowych jest róŜnica pomiędzy uzyskanymi z tego tytułu przychodami, tj. wartością papierów 
wartościowych wyraŜoną w cenie umowy sprzedaŜy, a kosztami uzyskania przychodu, tj. wydatkami poniesionymi na 
ich nabycie lub objęcie, osiągnięta w roku podatkowym, przy czym w wypadku, gdy cena wyraŜona w umowie bez 
uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód z odpłatnego zbycia określa organ 
podatkowy w wysokości wartości rynkowej tych papierów wartościowych. Po zakończeniu danego roku 
podatkowego podatnicy osiągający dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych są zobowiązani wykazać je 
w rocznym zeznaniu podatkowym, obliczyć naleŜny podatek dochodowy i odprowadzić go na rachunek właściwego 
organu podatkowego. Wskazanych dochodów nie łączy się z dochodami osiąganymi z innych tytułów. Zeznanie 
podatkowe podatnicy powinni sporządzić na podstawie przekazanych im, w terminie do końca lutego roku 
następującego po roku podatkowym, przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich 
jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, imiennych informacji o 
wysokości osiągniętego dochodu. Zasad tych nie stosuje się, jeŜeli odpłatne zbycie papierów wartościowych 
następuje w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, kiedy to przychody z ich sprzedaŜy kwalifikowane 
powinny być jako pochodzące z wykonywania takiej działalności i rozliczone na zasadach ogólnych. 

III.6.1.2. Dochody ze sprzedaŜy papierów wartościowych uzyskiwane przez podatników podatku 
dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, tj. zarówno akcji, jak i praw do akcji, 
podlegają opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach. Dochodem z odpłatnego zbycia 
papierów wartościowych jest róŜnica między przychodem, tj. ich wartością wyraŜoną w cenie umowy sprzedaŜy, a 
kosztem jego uzyskania, tj. wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie wskazanych papierów wartościowych, 
przy czym, gdy ich cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód z odpłatnego 
zbycia określa organ podatkowy w wysokości ich wartości rynkowej. Dochód z odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych zwiększa u podatnika podstawę opodatkowania. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych, podatek od dochodów osiągniętych przez podatników podatku dochodowego od 
osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. 

III.6.2. Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu dywidendy 

III.6.2.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fizyczne posiadające miejsce 
zamieszkania na terytorium Polski oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadają siedzibę lub zarząd 
Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych oraz art. 22 ust. 1 Ustawy o 
Podatku Dochodowym od Osób Prawnych dochody zarówno osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadają siedzibę lub zarząd, z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane są 
zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu – bez pomniejszania o koszty 
uzyskania. 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych do poboru zryczałtowanego podatku 
dochodowego od dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pienięŜnych 
(m.in. wypłat z tytułu dywidend) zobowiązane są podmioty dokonujące tych czynności. Płatnicy przekazują kwoty 
podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu 
skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania bądź siedziby 
płatnika, przesyłając równocześnie deklarację według ustalonego wzoru. 

Na mocy art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych wskazane w tym przepisie podmioty, 
które dokonują wypłat naleŜności z tytułu dywidend, są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania 
wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy. Kwoty podatku przekazane winny zostać w terminie do 7 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym został on pobrany, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik 
urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika. W terminie przekazania kwoty pobranego podatku płatnicy 
są obowiązani przesłać urzędowi skarbowemu deklaracje, a podatnikowi, w terminie do końca 3 miesiąca roku 
następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat, informacje o pobranym podatku, sporządzone 
według ustalonego wzoru. 
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III.6.2.2. Opodatkowanie dochodów ze zbycia papierów wartościowych oraz dywidend uzyskiwanych przez 
osoby fizyczne niemające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania i podatników 
podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
siedziby lub zarządu 
Opisane w punkcie III.6.1 zasady dotyczące opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
oraz opisane w punkcie III.6.2.1. zasady dotyczące opodatkowania dochodów z dywidendy odnoszą się równieŜ do 
opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tych tytułów przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie 
posiadają siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania nie stanowią inaczej. JednakŜe stosownie do art. 30a ust. 2 oraz art. 30b ust. 3 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Fizycznych oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych 
zastosowanie w odniesieniu do powyŜszych tytułów stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest moŜliwe pod warunkiem udokumentowania 
miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), 
wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. 

Na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, od podatku dochodowego 
zwolnione są dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
jeŜeli spełnione są następujące warunki: 

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

2)  uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w pkt. 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niŜ 
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie naleŜącym do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

3) spółka, o której mowa w pkt. 2, posiada bezpośrednio: 
a. od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. – nie mniej niŜ 15% udziałów (akcji) w 

kapitale spółki, o której mowa w pkt. 1; 
b. od dnia 1 stycznia 2009 r. – nie mniej niŜ 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w 

pkt. 1, 
4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych jest: 
a. spółka, o której mowa w pkt. 2, albo 
b. zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2. 

Zwolnienie, o którym mowa w poprzednim akapicie, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca 
dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę 
lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te naleŜności w 
wysokości, o której mowa w pkt. 3 poprzedniego akapitu, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma 
równieŜ zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w powyŜej 
określonej wysokości, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej 
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów 
(przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt. 3 
poprzedniego akapitu, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt. 2 poprzedniego akapitu, 
jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend oraz 
innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz 
pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 

III.6.3. Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia Praw do Akcji 

Prawa do Akcji stanowią papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Obrocie oraz art. 5a pkt. 11 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Zasady opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia PDA 
są analogiczne jak przy opodatkowaniu dochodów ze zbycia akcji uzyskiwanych przez odpowiednio osoby fizyczne 
oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych. 

III.6.4. Opodatkowanie spadków i darowizn 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 142, 
poz. 1514), nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym równieŜ praw 
związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, 
jeŜeli: 

- w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem 
polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

- prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróŜnicowana i zaleŜy od rodzaju pokrewieństwa lub 
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i 



   

 
Strona 25 

 

obdarowanym. 

III.6.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

SprzedaŜ maklerskich instrumentów finansowych firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem, oraz sprzedaŜ 
tych instrumentów dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego - w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie, 
zgodnie z art. 9 pkt. 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych jest zwolniona od tego podatku. Umowy 
przenoszące własność papierów wartościowych bez pośrednictwa ww. firm inwestycyjnych, obciąŜone są podatkiem 
od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej sprzedawanych praw majątkowych. Podatnicy są 
obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złoŜyć deklaracje w sprawie podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z 
wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Płatnikiem jest notariusz, jeŜeli czynność jest 
dokonywana w formie aktu notarialnego. 

III.6.6. Odpowiedzialność płatnika 

Zgodnie z postanowieniami art. 30 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity – Dz. 
U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami) płatnik, który nie wykonał ciąŜącego na nim obowiązku 
obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu, 
odpowiada za podatek niedobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te naleŜności całym 
swoim majątkiem. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeŜeli odrębne 
przepisy stanowią inaczej, albo jeŜeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 
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IV. DANE O EMITENCIE 

IV.1. Podstawowe informacje o Emitencie 
Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w §1 ust. 1 Statutu w brzmieniu: ORGANIC 
FARMA ZDROWIA Spółka Akcyjna. Zgodnie z art. 305 §2 Kodeksu Spółek Handlowych i §1 ust. 2 Statutu w 
obrocie Emitent moŜe uŜywać skrótu firmy w brzmieniu: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. 

Forma prawna: spółka akcyjna 
Siedziba: Warszawa 
Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska 
Adres: ul. Głubczycka11 lok. 1, 02-417 Warszawa 
Numer telefonu: (+48 22) 851 50 22 
E-mail: info@organicmarket.pl 
Strona internetowa: www.organicmarket.com.pl 
KRS: 0000293247 
REGON: 140478291 
NIP: 522-280-57-93 

IV.2. Data utworzenia Emitenta i czas na jaki został utworzony 
Emitent został utworzony zgodnie z treścią Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki 
ORGANIC FARMA ZDROWIA Sp. z o.o. z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie przekształcenia Spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną zgodnie z aktem notarialnym sporządzonym w dniu 5 listopada 
2007 r. przez Notariusz Kinga Nałęcz Kancelaria Notarialna w Warszawie, Rep. A 15855/2007. 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

Poprzednik prawny Emitenta funkcjonował jako spółka „ORGANIC FARMA ZDROWIA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie utworzona na podstawie umowy spółki sporządzonej w formie aktu 
notarialnego z dnia 23 marca 2006 roku w Kancelarii Notarialnej. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 100.000 zł i 
dzielił się na 2.000 udziałów po 50 zł kaŜdy. 

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent 
Emitent został utworzony i działa zgodnie z przepisami prawa polskiego. Emitent prowadzi działalność w oparciu o 
przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Z chwilą uzyskania statusu spółki publicznej Emitent będzie działał na 
podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego. 

IV.4. Postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego rejestru 
Dnia 21 listopada 2007r. Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000293247. 

IV.5. Opis historii Emitenta 
Sieć sklepów z ekologiczną Ŝywnością pod nazwą Organic Market powstała w październiku 2003 r. i była załoŜona 
przez Przemysława Tomaszewskiego, po sukcesie sieci sklepów Zielone Oko, sklepów załoŜonych w połowie lat 90-
tych przez Henryka Tomaszewskiego – ojca Przemysława. W miarę szerzenia się idei zdrowego stylu Ŝycia 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 przestawiane na delikatesy (więcej luksusowych produktów, zmiana wyglądu 
lokalu, loga itp.). Na początku 2007 roku spółka miała juŜ 7 placówek. 

Od początku 2007 roku firma weszła w bardzo dynamiczną fazę rozwoju. Powstały nowe delikatesy w Katowicach i 
kolejne w Warszawie. W sumie sieć ORGANIC FARMA ZDROWIA liczy obecnie czternaście delikatesów. Są one 
zlokalizowane w najlepszych galeriach handlowych w Polsce: Galeria Mokotów, Złote Tarasy, Sadyba Best Mall, 
Wola Park, CH Targówek, Poznań Plaza, Stary Browar Poznań, Silesia Katowice, Galeria Krakowska, Kraków Plaza, 
Manufaktura Łódź, Galeria Bałtycka, Magnolia Park i CH Auchan w Rumii. Odwiedziło je dotychczas ponad milion 
klientów. W przygotowaniu na 2008 r. i 2009 r. jest juŜ kilka kolejnych lokalizacji. 

W dniu 26 marca 2007 roku – ORGANIC FARMA ZDROWIA Sp. z o.o. powołała do Ŝycia spółkę córkę - 
Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o. - w której posiada 75% udziałów, a 25% udziałów posiada pan Paweł 
Lutoborski, dotychczasowy właściciel Ekosfery, a obecnie Prezes spółki. Ekosfera.pl jest obecnie najlepszym 
sklepem internetowym w Polsce oferującym ekologiczną Ŝywość, kosmetyki i środki piorąco-czyszczące. Sklep 
oferuje blisko 2.000 artykułów, które dostarcza klientom w całej Polsce. 
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W czerwcu 2007 został zamknięty sklep w CH Reduta, w Warszawie, który mimo wielu prób poprawy i wzmocnienia 
marketingowego przynosił straty (od otwarcia czyli przez 3 lata). Zarząd – po dogłębnej analizie i przeliczeniach – 
uznał, Ŝe mniejszą stratą będzie zamknięcie sklepu i poniesienie z tym związanych rozliczeń z CH oraz kosztów 
likwidacji niŜ prowadzenie sklepu na stratach do końca okresu najmu czyli jeszcze przez 2 lata. 

Jesienią 2007 roku zarząd spółki ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. – w celu dywersyfikacji działalności – 
rozpoczął otwieranie i prowadzenie lokali gastronomicznych. Są to restauracje wegetariańskie znanej w Polsce sieci 
Green Way otwierane na zasadzie współpracy franchisingowej. Pierwszy lokal został otwarty pod koniec 
października we Wrocławiu w CH Magnolia Park a drugi planowany jest do otwarcia w lutym w Krakowie w CH 
Kraków Plaza. W 2008 roku planowane jest otwarcie kilku kolejnych lokali. 

W dniu 5 listopada 2007 r. w wyniku przekształcenia ORGANIC FARMA ZDROWIA Spółka z o.o. powstała nowa 
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 kaŜda. 
W dniu 8 stycznia 2008 r. w KRS została zarejestrowana emisja 73.530 akcji serii C. Obecnie kapitał zakładowy 
wynosi 1.603.080 zł. 

IV.6. Kapitały (fundusze) własne Emitenta i zasady ich tworzenia 
Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 

1) kapitał zakładowy, 
2) kapitał zapasowy, 
3) kapitał rezerwowy, 
4) fundusze celowe. 

Spółka moŜe tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub 
wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. 

1) Kapitał zakładowy 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Spółka posiada kapitał zakładowy w kwocie 
1.603.080,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące osiemdziesiąt złotych), który dzieli się na: 

a) 764.775 (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A 
o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) kaŜda, 
b) 764.775 (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela 
serii B o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) kaŜda, 
c) 73.530 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści) akcji na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) kaŜda. 

Akcje imienne serii A od nr 1 do nr 764.775 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, Ŝe kaŜda z nich przyznaje 2 
głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. 
Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia. 
W dniu 30 listopada 2007 r. NWZA Emitenta podjęło uchwałę o emisji 73.530 akcji zwykłych na okaziciela serii C o 
wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do poŜyczkodawców. Skutecznie 
objęte zostało 73.530 akcji serii C. W dniu 8 stycznia 2008 r. emisja akcji serii C została zarejestrowana w KRS. 
W dniu 30 listopada 2007 r. NWZA Emitenta podjęło uchwałę o emisji od 1 do 540.000 akcji zwykłych na okaziciela 
serii D o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda w drodze subskrypcji prywatnej. Skutecznie objęte zostało 338.681 akcji 
serii D. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego emisja akcji serii D nie została jeszcze 
zarejestrowana w KRS. 
Po zarejestrowaniu emisji akcji serii D, Spółka posiadać będzie kapitał zakładowy w kwocie 1.941.761 zł (słownie: 
jeden milion dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych), który dzielić się będzie na: 

a) 764.775 (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A 
o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) kaŜda, 
b) 764.775 (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela 
serii B o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) kaŜda, 
c) 73.530 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) kaŜda, 
d) 338.681 (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela 
serii D o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) kaŜda. 
2) Kapitał zapasowy 

Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są równieŜ 
nadwyŜki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyŜej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów ich 
wydania. Stosownie do przepisu art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka jest zobowiązana tworzyć kapitał 
zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten 
nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. 

3) Inne kapitały 
W Spółce nie utworzono innych kapitałów niŜ zakładowy i zapasowy. 

IV.7. Nieopłacona część kapitału zakładowego 
Kapitał zakładowy Emitenta jest w pełni opłacony. 

IV.8. Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z 
obligacji zamiennych lub z obligacji z prawem pierwszeństwa, ze wskazaniem wartości warunkowego 
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podwyŜszenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji 
Do dnia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Emitent nie emitował obligacji zamiennych bądź obligacji z 
prawem pierwszeństwa do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji. 

IV.9. PodwyŜszenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego 
Statut zawiera upowaŜnienia dla Zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 
Zgodnie z §13 statutu: 

1. Kapitał zakładowy moŜe zostać podwyŜszony równieŜ w granicach kapitału docelowego. 

2. Do podwyŜszenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upowaŜniony Zarząd przez 
trzy lata od dnia rejestracji statutu Spółki. UpowaŜnienie zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego 
uprawnia równieŜ do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu 
upływającym nie później niŜ okres, na który zostało udzielone upowaŜnienie. 

3. UpowaŜnienie Zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego moŜe zostać udzielone na kolejne okresy, 
nie dłuŜsze jednak niŜ trzy lata. Udzielenie upowaŜnienia wymaga zmiany Statutu. 

4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 1.147.000 (jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy) złotych. 
Zarząd moŜe wydać akcje w zamian za wkłady pienięŜne lub za wkłady niepienięŜne. 

5. Zarząd moŜe dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyŜszeń w granicach określonych w ust. 4 Zarząd 
nie moŜe dokonać podwyŜszenia ze środków własnych Spółki. 

6. Zarząd nie moŜe wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu 
akcjonariuszowi osobistych uprawnień. 

7. Decyzje we wszystkich sprawach związanych z podwyŜszeniem kapitału zakładowego, w szczególności w 
sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepienięŜne – podejmuje Zarząd. 

8. Zarząd upowaŜniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w 
części, za zgodą Rady Nadzorczej. 

Uchwała Zarządu o podwyŜszeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach 
statutowego upowaŜnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyŜszeniu kapitału zakładowego. 

IV.10. Notowanie instrumentów finansowych Emitenta 
śadne papiery wartościowe Emitenta nie były dotychczas notowane na jakimkolwiek rynku regulowanym bądź 
zorganizowanym. W związku z akcjami Emitenta nie były wystawiane kwity depozytowe. 

IV.11. Powiązania organizacyjne lub kapitałowe  Emitenta, mające istotny  wpływ na jego działalność 
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 przestawiane na delikatesy (więcej luksusowych produktów, zmiana wyglądu 
lokalu, loga itp.). Na początku 2007 roku spółka miała juŜ 7 placówek. 

W dniu 5 listopada 2007 r. w wyniku przekształcenia ORGANIC FARMA ZDROWIA Sp. z o.o. powstała nowa 
spółka akcyjna pod firmą: ORGANIC FARMA ZDROWIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z kapitałem 
zakładowym w wysokości 1.529.550,00 zł, który dzieli się na 1.529.550 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda. 

W dniu 26 marca 2007 r. ORGANIC FARMA ZDROWIA Sp. z o.o. powołała do Ŝycia spółkę córkę - Ekosfera 
Farma Zdrowia Sp. z o.o. - w której posiada 75% udziałów, a 25% udziałów posiada pan Paweł Lutoborski, 
dotychczasowy właściciel Ekosfery, a obecnie Prezes spółki. Kapitał załoŜycielski spółki wynosi 50.000 PLN 
(pięćdziesiąt tysięcy złotych). Udziały Wspólników-ZałoŜycieli są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, Ŝe na 1 
(jeden) udział przypadają 3 (trzy) głosy na Zgromadzeniu Wspólników. Delikatesy Ekosfera Farma Zdrowia działają 
w formie obecnej spółki jako kontynuacja sklepu Ekosfera, działającego od października 2004 roku, załoŜonego 
przez Pana Pawła Lutoborskiego w formie własnej działalności gospodarczej. Rozwój pod względem obrotów jest 
niezwykle dynamiczny i wynosi ponad 50% w kaŜdym z ostatnich dwóch lat (a 300% w pierwszym roku). 

Ekosfera.pl jest obecnie najlepszym sklepem internetowym w Polsce oferującym ekologiczną Ŝywość, kosmetyki i 
środki piorąco-czyszczące. Sklep oferuje blisko 2.000 artykułów, które dostarcza klientom w całej Polsce. Ilość 
produktów w ofercie ciągle rośnie. Zamówione przez klientów produkty są dostarczane bezpośrednio (w chwili 
obecnej tylko na terenie Warszawy 3 razy w tygodniu) lub wysyłane z dostawą do domu. Istnieje wiele form 
płatności, włącznie z uŜyciem kart płatniczych. 

Jedyną działalnością spółki Ekosfera Farma Zdrowia jest sprzedaŜ detaliczna ekologicznych (certyfikowanych) i 
zdrowych (naturalnych ale bez certyfikatu) produktów spoŜywczych, kosmetyków, środków czyszczących i piorących 
przy uŜyciu do sprzedaŜy platformy elektronicznej i sieci Internet. „Delikatesy internetowe”- pod domeną 
www.ekosfera.pl - to dziś największy i najpręŜniejszy sklep internetowy w swojej branŜy - wg danych szacunkowych z 
rynku. Sklep od wielu kwartałów ma najwyŜsze oceny w niezaleŜnym rankingu www.sklep24.pl. 

Spółka ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. stanowi wiodący podmiot w Grupie, na którą na dzień sporządzenia 
Dokumentu Informacyjnego składa się spółka zaleŜna Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o. 

 

Akcjonariat spółki zaleŜnej Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o.: 

Akcjonariusze Liczba udziałów % kapitału Liczba głosów % głosów 
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Organic Farma Zdrowia S.A..        750        75%      2.250      75% 

Paweł Lutoborski        250        25%        750      25% 

SUMA      1.000      100%      3.000    100% 

 

Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o. 

Siedziba: 00-739 Warszawa ul. Stępińska 22/30 

NIP: 531-34-31-749 

Regon: 140920456 

KRS 0000278053 

 

Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej Emitenta: 

 
W ramach powiązań organizacyjnych Emitent informuje, Ŝe Pan Wiesław Schabowski - Wiceprzewodniczący Rady 
Nadzorczej Emitenta pełni jednocześnie funkcję dyrektora finansowego i członka zarządu spółki ECM Dom 
Maklerski S.A. – autoryzowanego doradcy i oferującego akcje ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. 

IV.12. Produkty, towary i usługi Emitenta 
BieŜąca działalność Emitenta 

Przedmiotem działalności Emitenta, zgodnie z art. 5 Statutu, i według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 

1) rolnictwo i łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01), 
2) produkcja artykułów spoŜywczych i napojów (PKD 15), 
3) włókiennictwo (PKD 17), 
4) działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22), 
5) handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51), 
6) handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŜy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów 

uŜytku osobistego i domowego (PKD 52), 
7) hotele i restauracje (PKD 55), 
8) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B), 
9) pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2), 
10) obsługa nieruchomości (PKD 70), 
11) działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z), 
12) kształcenie ustawiczne i pozostałe formy kształcenia (PKD 80.4), 
13) działalność paramedyczna (PKD 85.14.E), 
14)  badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z), 
15) . reklama (PKD 74.40.Z). 

W przypadku przedmiotu działalności Spółki, dla którego prowadzenia wymagane jest uzyskanie stosownych 
zezwoleń lub koncesji, Spółka podejmie działalność w tym zakresie po uzyskaniu wymaganych prawem koncesji i 
zezwoleń. 

Statut nie określa celu działalności Emitenta. 

 

Podstawowa działalność Emitenta 

ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. to pierwsza i największa w Polsce sieć samoobsługowych delikatesów z 
ekologiczną i zdrową Ŝywnością, kosmetykami i środkami czyszcząco-piorącymi. Oferta delikatesów skierowana jest 
do osób, które pragną odŜywiać się smacznie i zdrowo. Produkty sprzedawane w sklepach zostały wytworzone bez 
uŜycia sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin. Nie zawierają chemicznych środków 
konserwujących. Poza certyfikowaną Ŝywnością ekologiczną delikatesy posiadają bogatą ofertę produktów dla wegan, 
wegetarian, diabetyków, alergików, a takŜe osób stosujących róŜnego rodzaju diety: bezmięsne, bezglutenowe, 

ORGANIC FARMA ZDROWIA 

Spółka Akcyjna 

EKOSFERA FARMA ZDROWIA 

Spółka z o.o. 

75% kapitału i głosów 
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bezmleczne, makrobiotyczne i inne. W sieci jest równieŜ duŜy wybór artykułów dla kobiet w ciąŜy i karmiących mam. 

Oprócz produktów ekologicznych w sieci ORGANIC FARMA ZDROWIA dostępna jest równieŜ Ŝywność 
bezglutenowa, która nie zawiera glutenu, czyli białka roślinnego czterech podstawowych zbóŜ (pszenicy, Ŝyta, 
jęczmienia i owsa), artykuły dla diabetyków, ściśle wyselekcjonowane produkty regionalne oraz produkty Fair 
Trade.W ofercie sieci delikatesów ORGANIC FARMA ZDROWIA znajdują się produkty ekologiczne wytworzone 
bez uŜycia sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin: 

- warzywa i owoce, 
- masło, białe i Ŝółte sery, śmietanę, jaja, zsiadłe mleko, 
- kozie mleko i jego przetwory (sery, jogurty), 
- wędliny ekologiczne, 
- mąki razowe, kasze, płatki zboŜowe, musli, makarony razowe, ryŜ pełnoziarnisty, 
- pieczywo z pełnego przemiału bez polepszaczy, 
- ziarna (Ŝyto, 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 ryŜowe, owsiane i sojowe, 
- soki warzywne i owocowe, 
- biowiniarnia i miody pitne, 
- piwo niepasteryzowane, 
- produkty Slow-Food, 
- kosmetyki, 

oraz inne zdrowe produkty: 

- produkty regionalne, 
- wody mineralne i źródlane, 
- produkty do sushi, 
- gotowe dania w słoikach, 
- garmaŜeryjne wyroby wegetariańskie (pasztety, pasty, kotlety, wędliny, tofu), 
- produkty dla diabetyków (słodycze, dŜemy, słodziki), 
- artykuły dla alergików, 
- miody, 
- przyprawy, 
- wydawnictwa, 
- bezdetergentowe środki czystości. 

 

Firma chce stworzyć najlepszą ogólnopolską sieć delikatesów sklepów ORGANIC FARMA ZDROWIA. 

Firma będzie dynamicznie rozwijać sklep internetowy ekosfera.pl, aby utrzymał pozycję lidera w sprzedaŜy w 
Internecie. 

W ramach dywersyfikacji firma otwiera równieŜ restauracje Green Way (na zasadzie współpracy franchisingowej), 
wspierając budowę polskiej sieci firmy Green Way. 

Obecnie sieć ORGANIC FARMA ZDROWIA składa się z 14 delikatesów, znajdujących się w największych 
galeriach i centrach handlowych w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu i 
Rumii: 

- Galeria Mokotów w Warszawie, 

- Sadyba Best Mall w Warszawie, 

- Wola Park w Warszawie, 

- Złote Tarasy w Warszawie, 

- CH Targówek w Warszawie, 

- Stary Browar w Poznaniu, 

- CH Plaza w Poznaniu, 

- Galeria Krakowska, 

- CH Plaza w Krakowie, 

- CH Silesia w Katowicach, 

- CH Manufaktura w Łodzi, 

- CH Magnolia Park we Wrocławiu, 

- Galeria Bałtycka w Gdańsku, 

- CH Auchan w Rumii. 

Delikatesy sieci odwiedziło dotychczas ponad milion klientów. Firma zatrudnia ponad 80 osób.  W celu optymalizacji 
dostaw firma tworzy własne centrum logistyczne w Warszawie i nawiązuje kontakt bezpośrednio z producentami w 
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kraju i zagranicą prowadząc import bezpośredni. 

 

Produkty i usługi o istotnym znaczeniu 

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 Ŝywności ekologicznej w Polsce (na koniec 2006 roku było 
9.500, a szacuje się, Ŝe na koniec roku 2007 będzie ponad 11.000 gospodarstw) powoduje ciągły napływ zupełnie 
nowych lub modyfikację istniejących produktów (pod względem jakości, ceny, trwałości, wielkości, róŜnorodności 
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. 

RównieŜ 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. 

Całkowicie nową linią biznesową Emitenta jest budowa sieci lokali gastronomicznych ze zdrową i wegetariańską 
Ŝywnością na bazie franczyzowych umów licencyjnych znanej juŜ w Polsce sieci Green Way. Realizacja rozpoczęła 
się otwarciem 27 października 2007 r. pierwszego lokalu w Food-Courtcie Galerii Handlowej Magnolia Park we 
Wrocławiu. Kolejny lokal będzie otwarty w lutym 2008 roku w Centrum Handlowym Plaza Kraków. Emitent 
przewiduje otwarcie kilku kolejnych lokali w 2008 roku, na które poszukuje obecnie atrakcyjnych lokalizacji. 

 

Główne rynki prowadzonej działalności 

Emitent zakłada, Ŝe głównym rynkiem odbiorców jego produktów w ciągu najbliŜszych lat jest rynek polski a plany 
pierwszych inwestycji zagranicznych są przygotowywane na 2009 rok. 

Strategią Emitenta na lata 2006-2009 jest otwieranie delikatesów w największych (lub najpopularniejszych) Centrach 
Handlowych w duŜych miastach – powyŜej 100 tys. mieszkańców. 

Największa ilość delikatesów funkcjonuje obecnie na terenie Warszawy (5 delikatesów w Centrach Handlowych). 
Delikatesy warszawskie przynoszą najwyŜsze obroty. Po 2 lokale są obecne w Krakowie i Poznaniu a w innych 
miastach jest po jednym. Na najbliŜsze lata Emitent planuje otwarcie kolejnych lokali w kaŜdym z miast powyŜej 300 
tys. mieszkańców i po jednym w miastach powyŜej 100 tys. mieszkańców, gdzie jeszcze nie ma delikatesów lub 
gastronomii ze zdrową Ŝywnością. 

 

Cele emisji 
Celem emisji Akcji serii D oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej jest stworzenie podstaw finansowych dla 
realizacji strategii, zakładającej: 

A) konsolidację rynku poprzez zakup udziałów/akcji najlepszych spółek działających w branŜy zdrowej i 
ekologicznej Ŝywności, 

B) szybkie zwiększenie obszaru działania sieci handlowej poprzez otwieranie nowych placówek na terenie całego 
kraju, 

C) spłatę zobowiązań, z których finansowana była dotychczasowa rozbudowa sieci handlowej Emitenta. 

Wpływy pienięŜne w wysokości 9,2 mln PLN z emisji akcji D, zostaną przeznaczone do realizacji planów 
inwestycyjnych, a w szczególności do następujących działań: 

1. Inwestycje kapitałowe w 3 spółki       2,6   mln PLN   -  I półrocze 2008 
2. Spłata poŜyczek       1,74 mln PLN   -     grudzień 2007 
3. Otwarcie nowych obiektów w 2008 – 7 delikatesów, część inwest.  1,5   mln PLN   -          2008/2009 
4. Zakup nieruchomości pod pierwszy supermarket    1,0   mln PLN   -                   2008 
5. Dofinansowanie delikatesów otwartych wcześniej    0,7   mln PLN   -          2007/2008 
6. Dofinansowanie obiektów otwartych w 2008    0,7   mln PLN   -          2008/2009 
7. Koszty doradców i IPO       0,56 mln PLN   -          2007/2008 
8. Dofinansowanie centrali i sieci (IT, samochody dostawcze)   0,4   mln PLN   -  I półrocze 2008 

Wpływy pienięŜne z emisji akcji serii C, skierowanej do poŜyczkodawców Emitenta wyniosły 1,50 mln PLN i 
zostały przeznaczone na spłatę poŜyczek zawartych w dniu 20 lipca 2007 r. Cena emisyjna akcji serii C była o 25% 
niŜsza niŜ cena emisyjna akcji serii D. 

Nowe delikatesy będą lokalizowane w miastach powyŜej 100 tys. mieszkańców, przede wszystkim w nowo 
otwieranych centrach handlowych, w których Emitent będzie wynajmował lokale. W niektórych przypadkach 
rozwaŜana będzie moŜliwość wybudowania własnych obiektów handlowych oraz przejęcia juŜ działających sklepów. 
Ze środków pochodzących z emisji na ten cel zostanie przeznaczona kwota 2,2 mln zł. Emitent planuje dokonać 
unowocześnienia istniejących placówek handlowych. PowyŜsze inwestycje będą polegały przede wszystkim na 
dostosowaniu placówek handlowych do wypracowanego wizerunku i określonej standaryzacji delikatesów. 

W celu usprawnienia działalności operacyjnej Emitenta planuje się dokonanie centralizacji systemu informatycznego. 
W związku z tym, Emitent planuje zmianę systemu informatycznego, którego zadaniem będzie unowocześnienie 
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działalności centrali oraz wszystkich delikatesów. Ze środków pochodzących z emisji na ten cel zostanie 
przeznaczona kwota 300-350 tys. zł. W przypadku wyŜszych kosztów budowy zakupu i implementacji systemu 
informatycznego, wyŜej wymienione cele zostaną zrealizowane przy większym zaangaŜowaniu kapitałów obcych w 
postaci długoterminowych umów leasingowych oraz kredytów długoterminowych. 

PoniewaŜ w większości krajów europejskich istnieją juŜ (i ciszą się coraz większą popularnością), supermarkety a 
nawet sieci supermarketów z ekologiczną Ŝywością uwaŜamy, Ŝe istnieją juŜ warunki rynkowe do otwarcia pierwszego 
takiego supermarketu w Polsce a po jego sukcesie kolejnych. Pierwszy supermarket delikatesowy planowany jest w 
Warszawie. Poszukiwanie lokalizacji i rozpoczęcie realizacji przewidywane jest na początek 2008 roku, a otwarcie na 
jesień 2009 roku. 

Spółka widzi szanse wzrostu i rozwoju poprzez konsolidację rynku firm zdrowej i ekologicznej Ŝywności i 
gastronomii. Zarząd spółki ma pełne rozeznanie rynkowe i jest po pierwszych, wstępnych ustaleniach potencjalnych 
transakcji, które mogą mieć miejsce zaraz po emisji akcji i pozyskaniu środków. UmoŜliwi to wzrostu wartości spółki 
w kolejnych latach. 

Do czasu realizacji celów emisji, mianowicie wydatkowania środków finansowych uzyskanych z emisji akcji serii D, 
Emitent zainwestuje wolne środki pienięŜne w lokaty bankowe. 

 

Główne inwestycje Emitenta w przyszłości, co do których podjęto wiąŜące zobowiązania 

Wartość głównych inwestycji spółki w przyszłości, co do których zarząd podjął juŜ zobowiązania umowne, opiewa 
na kwotę około 1,0 mln PLN i dotyczy przede wszystkim procesu rozszerzania sieci dystrybucji produktów 
oferowanych przez Emitenta. Kolejnym istotnym projektem inwestycyjnym jest rozbudowa własnego centrum 
logistycznego w celu optymalizacji dystrybucji na obszarze całego kraju. Przyczyni się to znacznego zwiększenia 
efektywności zarządzania sprzedaŜą. 

 

Działania konkurencyjne do działalności Emitenta 

Na chwilę obecną nie ma Ŝadnych oficjalnych statystyk i rankingów dotyczących rynku Emitenta i rynku spółki z 
Grupy Emitenta. 

W związku z powyŜszym wiedzę o rynku moŜna posiąść jedynie poprzez wymianę informacji na targach, 
konferencjach i seminariach. Najlepszą do tej pory konferencją było Forum Ecconnect, które odbyło się w maju w 
Warszawie i skupiło ponad 200 osób z branŜy Ŝywności ekologicznej oraz kilka firm doradczych i konsultingowych. 
Firmy te przedstawiły własne dane dotyczące rynku, z których wynika, Ŝe polski rynek handlu detalicznego 
Ŝywnością ekologiczną jest bardzo rozdrobniony i w 2006 r. osiągnął sprzedaŜ około 200-250 mln PLN przy ponad 
30% wzroście w stosunku do 2005 r. 

SprzedaŜ Ŝywności ekologicznej w Polsce odbywała się poprzez: 

- 200 niezaleŜnych, specjalistycznych sklepów, 

- sieć specjalistycznych delikatesów Organic Farma Zdrowia (7 lokalizacji w 2006r.), 

- sieci specjalistycznych sklepów VERT (3 sklepy), śółty Cesarz (3 sklepy), Green Way (3 sklepy) itd., mini sieci 
składające się z 2, 3 sklepów, 

- specjalistyczne stoiska na targach, festynach i obchodach, 

- specjalistyczne stragany, 

- dedykowane półki lub regały w najlepszych sieciach delikatesów konwencjonalnych takich jak Alma, Bomi i Piotr 
i Paweł, 

- dedykowane półki i regały (a nawet mini stoiska) w konwencjonalnych hipermarketach Carrefour, Leclerc, Tesco 
itd. 

Z powyŜszych informacji wynika, Ŝe ORGANIC FARMA ZDROWIA jest na dzień dzisiejszy największą w Polsce 
siecią delikatesów i sklepów specjalizującą się w sprzedaŜy Ŝywności ekologicznej. Jest równieŜ pierwszą i jedyną 
siecią sprzedającą ekologiczne kosmetyki i środki czyszcząco-piorące. 

Przewidywania analityków tego rynku zakładają, Ŝe 30% rocznego wzrostu sprzedaŜy moŜe być kontynuowane co 
najmniej przez następne 5-10 lat, jako, Ŝe rynek ten w Polsce jest jeszcze bardzo mały i wyrównywanie róŜnicy z 
krajami Europy Zachodniej zajmie kilkadziesiąt lat. 

Odnośnie spółki zaleŜnej – Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o. – specjalizującej się w sprzedaŜy ekologicznej 
Ŝywności, kosmetyków i środków czyszcząco-piorących poprzez Internet posiadamy jeszcze mniej danych 
rynkowych poniewaŜ nie ma Ŝadnych (nawet nieoficjalnych) katalogów takich sklepów czy danych o ich sprzedaŜy. 

Z własnej analizy wykonanej w sieci Internet oraz informacji posiadanych od dostawców wynika, Ŝe istnieje obecnie 
w Polsce kilkanaście sklepów internetowych. 

śaden jednak nie oferuje tak wielu produktów i tak dogodnych warunków dostaw. 

NiezaleŜny portal sklep24.pl, prowadzący ranking sklepów w poszczególnych branŜach ocenia od 2 lat sklep 
ekosfera.pl na pierwszym miejscu wg ocen klientów realizujących zakupy w sieci. 
Jest to ocena własna na bazie nieoficjalnych danych rynkowych. 

 

Na działalność operacyjną Emitenta mogą mieć wpływ zmiany regulacji prawnych obowiązujących w Polsce. 

Ze względu na plany inwestycyjne Emitenta istotną rolę odgrywa ustawa o wielko-powierzchniowych obiektach 
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handlowych, która weszła w Ŝycie w dniu 18 września 2007 r. Uchwalona w maju przez Sejm ustawa o WOH 
utrudnia powstawanie obiektów handlowych o powierzchni powyŜej 400 m2. Inwestorzy muszą uzyskiwać zgodę 
samorządu lokalnego, a w przypadku obiektów powyŜej 2 tys. m2 - dodatkowo sejmiku wojewódzkiego. Jest to 
istotne zdarzenie prawne, które powoduje moŜliwość niewyraŜenia zgody przez właściwy organ na budowę 
supermarketu, co moŜe bezpośrednio wpłynąć na brak realizacji części celów inwestycyjnych Emitenta. RównieŜ 
planowane budowy kolejnych duŜych centrów handlowych mogą się znacząco opóźnić za względu na konieczność 
uzyskiwania takich dodatkowych zgód. Takie sytuacje teŜ mogą opóźnić realizację celów inwestycyjnych Emitenta. 

Emitentowi nie są znane jakiekolwiek elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej, 
inne niŜ wymienione powyŜej, które mogłyby mieć istotny wpływ na działalność Emitenta. 

 

Badania i rozwój 

Emitent nie posiada Ŝadnej dedykowanej jednostki do prowadzenia badań. 

Jedyne badania prowadzone przez Emitenta to badania dotyczące rynku nowoczesnego handlu detalicznego w 
Polsce i Europie oraz rynku Ŝywności i innych produktów ekologicznych. 

Badania te polegają na: 

- prenumeracie specjalistycznych wydawnictw, 

- udziale w krajowych targach, konferencjach i seminariach (np. Targi Polagra, Konferencja Marketing Forum 
Ecconnect itd.), 

- udziale z najwaŜniejszych zagranicznych targach, konferencjach i seminariach (np. Biofach, Mappic itd.), 

- korzystaniu z doradztwa jednostek certyfikujących. 

 

Patenty i licencje 

Emitenta nie posiada ani teŜ nie korzysta bezpośrednio z Ŝadnych patentów. 

Emitent prowadzi w swoich delikatesach sprzedaŜ niskoprocentowych napojów alkoholowych takich jak wina 
ekologiczne, miody pitne czy piwa ekologiczne i niepasteryzowane. Na sprzedaŜ napojów alkoholowych konieczne 
jest uzyskanie zgody Centrum Handlowego, lokalnego samorządu i Sanepidu. Nie zawsze uzyskanie takiej zgody jest 
moŜliwe – szczególnie jeśli na terenie Centrum Handlowego znajduje się juŜ kilka punktów sprzedaŜy alkoholu – co 
z góry powoduje, Ŝe dane delikatesy będą miały mniejsze obroty i rentowność, od tych które taką zgodę uzyskały. 
Emitent będzie się starał uzyskać wszędzie zgodę na sprzedaŜ alkoholu uzasadniając to unikalnością tych wyrobów 
alkoholowych, nie występujących popularnie w innych sklepach czy supermarketach. 

Emitent uruchamia i prowadzi lokale gastronomiczne ze zdrową i wegetariańską Ŝywnością znanej w Polsce sieci 
Green Way. Na otwarcie i prowadzenie takiego lokalu gastronomicznego konieczne jest uzyskanie zezwolenia spółki 
Green Way (co do miejsca, wielkości, moŜliwości adaptacyjnych itd.), a następnie naleŜy wykupić licencję 
franchisingową, która moŜe być zabrana w przypadku zalegania z opłatami licencyjnymi lub drastycznym 
naruszeniem warunków umowy. Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego emitent posiada 4 licencje 
franchisingowe spółki Green Way. 

Emitent uruchomił procedurę zastrzeŜenia nazwy i logo firmy oraz znaków handlowych w Urzędzie Patentowym. 

IV.13. Inwestycje krajowe i zagraniczne Emitenta, w tym inwestycje kapitałowe 
Dotychczasowe inwestycje spółki związane były przede wszystkim z rozbudową sieci dystrybucyjnej na obszarach 
największych miast Polski. Ekspansja ta związana była z przejęciami oraz otwieraniem nowych sklepów. Emitent 
przeznaczył na ten cel 965 tys. PLN w 2006 r. 

Środki te pochodziły częściowo ze środków spółki – kapitał własny (100 tys. PLN) oraz głównie ze środków 
zewnętrznych w postaci poŜyczek udzielonych Spółce przez wspólnika Spółki i Prezesa Zarządu Sławomira Chłonia. 

W pierwszym półroczu 2007 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 1,37 mln PLN i były wynikiem dalszej rozbudowy 
sieci handlowej – 1,1 mln PLN. Reszta wydatków inwestycyjnych wiązała się z dodatkowym wyposaŜeniem 
niektórych jednostek handlowych, biura spółki, magazynów oraz z zakupem systemu informatycznego 
zapewniającego sprawną ewidencję ilości towarów w magazynach. 

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był podwyŜszony kapitał własny Spółki – 1,0 mln PLN oraz, 
podobnie jak w 2006 r. poŜyczki od wspólnika Sławomira Chłonia. 

W drugim półroczu 2007 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 1,89 mln PLN i przeznaczone były w całości na dalsze 
poszerzanie sieci handlowej. 

Główne inwestycje spółki w II półroczu 2007 roku były dokonywane ze środków Spółki – kapitał oraz w głównej 
mierze ze środków zewnętrznych w postaci poŜyczek udzielonych przez podmioty zewnętrzne (4 osoby fizyczne i 
jedna spółka) nie związane ze Spółką. 

Na chwilę obecną spółka poszukuje lokali przede wszystkim w duŜych miastach i najlepszych Centrach Handlowych. 

IV.14. Wszczęte wobec Emitenta postępowania upadłościowe, układowe lub likwidacyjne 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wobec Emitenta nie wszczęto postępowania 
upadłościowego, układowego bądź likwidacyjnego. 
Emitent nie dysponuje wiedzą na temat okoliczności, które mogłyby spowodować wszczęcie takich postępowań. 
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IV.15. Wszczęte wobec Emitenta postępowania ugodowe, arbitraŜowe lub egzekucyjne, mające lub mogące 
mieć istotne znaczenie dla jego działalności 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wobec Emitenta nie wszczęto postępowania 
ugodowego, arbitraŜowego bądź egzekucyjnego. 
Emitent nie dysponuje wiedzą na temat okoliczności, które mogłyby spowodować wszczęcie takich postępowań. 

IV.16. Inne postępowania 
Zgodnie z oświadczeniem Zarządu, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego ani w okresie 
ostatnich 12 miesięcy, Emitent nie jest ani nie był stroną postępowań przed organami rządowymi, stroną 
postępowań sądowych lub arbitraŜowych, które to postępowania mogłyby mieć lub miały istotny wpływ na sytuację 
finansową lub rentowność Emitenta. 
Emitent nie dysponuje wiedzą na temat okoliczności, które mogłyby spowodować wszczęcie takich postępowań. 

IV.17. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy 
instrumentów finansowych 
Od 30 czerwca 2007 r. – czyli od daty zakończenia ostatniego okresu obrachunkowego, za który opublikowano 
zbadane informacje finansowe, nastąpiło kilka transakcji z podmiotem powiązanym. Były to poŜyczki gotówkowe 
udzielone przez udziałowca i jednocześnie prezesa Zarządu Sławomira Chłonia dla Emitenta: 

1. PoŜyczka z 3 lipca 2007 r. na kwotę    100 tys. PLN, na warunkach rynkowych, 
2. PoŜyczka z 25 października 2007 r. na kwotę   300 tys. PLN, na warunkach rynkowych, 
3. PoŜyczka z 27 listopada 2007 r. na kwotę      50 tys. PLN, na warunkach rynkowych. 

 
W dniu 20 lipca 2007 r. Emitent zawarł umowy poŜyczek na łączną kwotę 1,5 mln PLN, które zostały spłacone z 
wpływów z emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, skierowanej do poŜyczkodawców w ramach subskrypcji 
prywatnej. Cena emisyjna akcji serii C była o 25% niŜsza niŜ cena emisyjna akcji serii D. Wszystkie akcje serii C 
zostały w pełni opłacone. Emisja akcji serii C została zarejestrowana w KRS w dniu 8 stycznia 2008 roku. 

IV.18. Nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej 
Emitenta w okresie objętym sprawozdaniami finansowymi, zamieszczonymi w Dokumencie 
Informacyjnym 
Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego, zarządowi Emitenta nie są znane jakiekolwiek tendencje, 
niepewne elementy, Ŝądania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ 
na perspektywy Emitenta do końca bieŜącego roku obrotowego lub nawet przez najbliŜsze miesiące. 

IV.19. Istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta, powstałe po 
sporządzeniu sprawozdań finansowych, zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnych 
SprzedaŜ emitenta w 2007 r. jest o kilkaset procent wyŜsza w stosunku do analogicznego okresu w 2006 r. Na tą 
bardzo duŜą dynamikę wzrostu sprzedaŜy w 2007 roku wpływ miały głównie następujące czynniki: 

- wzrost ilości delikatesów z siedmiu do czternastu, 
- ciągła poprawa jakości obsługi klienta (np. darmowe porady dietetyczne), 
- wzrost ilości  klientów odwiedzających nowe Centra Handlowe, 
- wzrost ilości stałych klientów sieci, 
- wzrost rozpoznawalności marki, 
- wzrost ilości oferowanych produktów z 2.500 do 4.000  w jednej lokalizacji, 
- znacząca poprawa w ciągłości dostaw towarów krajowych, 
- zwiększony import towarów. 

IV.20. Dane osób zarządzających i nadzorujących Emitenta 

IV.20.1. Zarząd 

Zgodnie ze Statutem ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A., Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, w tym 
Prezesa i Wiceprezesa, jeŜeli 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. w Warszawie na mocy 
uchwały z dnia 5 listopada 2007 r. Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła się w dniu 5 listopada 2007 r. w dniu 
uchwalenia decyzji o przekształceniu przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną, które zakończyło poprzednią kadencję 
Zarządu. Mandat członków Zarządu wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010. 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Zarząd składa się z dwóch osób: 

- Sławomir Chłoń   - Prezes Zarządu, 

- Przemysław Eliasz Tomaszewski  - Wiceprezes Zarządu. 

 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeŜone do 
kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 
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Emitent nie posiada obecnie programów opcji na akcje. 
 

Akcje lub opcje na akcje Emitenta posiadane przez członków Zarządu: 

Akcjonariusz Liczba 

akcji 

Łączna wartość 

nominalna 

Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Udział w ogólnej liczbie 
głosów na WZA (%) 

Sławomir Chłoń 695.250 695.250,00 zł 43,37% 44,04% 

     

Przemysław Eliasz 
Tomaszewski 

556.200 556.200,00 zł 34,70% 35,23% 

 

Pan Sławomir Chłoń w okresie co najmniej 5 poprzednich lat: 

− nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa; 
− nie pełnił funkcji administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które znalazły się w 

stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego; 
− nie został formalnie oskarŜony ani nie podlegał sankcji nałoŜonej przez organy państwowe, jak równieŜ 

inne organizacje (w tym organizacje zawodowe); 
− nie został pozbawiony prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek Emitenta, jak równieŜ nie został pozbawiony prawa uczestniczenia w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek Emitenta. 

 

Pan Sławomir Chłoń– Prezes Zarządu 

Ukończył studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, gdzie w 
1985 roku uzyskał dyplom mgr inŜ. 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 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 współzałoŜycielem, 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 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 w okresie co najmniej 5 poprzednich lat: 

− nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa; 
− nie pełnił funkcji administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które znalazły się w 

stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego; 
− nie został formalnie oskarŜony ani nie podlegał sankcji nałoŜonej przez organy państwowe, jak równieŜ 

inne organizacje (w tym organizacje zawodowe); 
− nie został pozbawiony prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, jak równieŜ nie został pozbawiony prawa uczestniczenia w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

 

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 śywieniu Człowieka i Konsumpcji i uzyskał tytuł 
dyplomowanego dietetyka. Współwłaściciel od 1995 "Provita" - śywność dla Zdrowia, właściciel sklepu ze zdrową 
Ŝywnością PHU "Janka" (2000 – 2006). ZałoŜył i zarządzał pierwszą w Polsce siecią 7 sklepów ze zdrową Ŝywnością 
w centrach Handlowych Warszawy, Poznania i Łodzi – Organic Market (2003-2006). Obecnie członek zarządu Vega 
Food Sp. z o.o., Wiceprezes sklepu internetowego z produktami ekologicznymi Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o., 
współwłaściciel i wiceprezes Freshway Restaurants Sp. z o.o. 

IV.20.2. Rada Nadzorcza 

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezaleŜni. i 
jest powoływana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na roczną kadencję. Wszyscy Członkowie Rady 
Nadzorczej Emitenta powołani zostali na roczną kadencję na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników Spółki ORGANIC FARMA ZDROWIA Sp. z o.o. z dnia 5 listopada 2007 roku dotyczącego 
przekształcenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Mandat Członków Rady Nadzorczej 
wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy 2008. 
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Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 1/1/2007 Rady Nadzorczej z dnia 29 
listopada 2007 roku pełni Pani Hanna Karwat Ratajczyk. 

Funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 1/1/2007 Rady Nadzorczej z dnia 29 
listopada 2007 roku pełni Pan Wiesław Schabowski. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w skład Rady Nadzorczej wchodziły 3 osoby: 

− Hanna Karwat Ratajczyk  - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, 
− Wiesław Schabowski  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 
− Jolanta Anna Szymona  - Członek Rady Nadzorczej. 

 
Emitent zobowiązuje się do zwiększenia składu Rady Nadzorczej do wymaganych zgodnie z art. 385 § 1 KSH min. 5 
osób podczas najbliŜszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ale nie później niŜ do 30 czerwca 2008 r. 
 
PoniŜej przedstawione są informacje dotyczące osób sprawujących funkcje nadzorcze w Spółce sporządzone na 
podstawie ich oświadczeń. 

 

śaden z Członków Rady Nadzorczej w okresie co najmniej 5 poprzednich lat: 

− nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa; 
− nie pełnił funkcji administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które znalazły się w 

stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego; 
− nie został formalnie oskarŜony ani nie podlegał sankcji nałoŜonej przez organy państwowe, jak równieŜ 

inne organizacje (w tym organizacje zawodowe); 
− nie został pozbawiony prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, jak równieŜ nie został pozbawiony prawa uczestniczenia w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

 
Ponadto, w okresie ostatnich pięciu lat, organy ustawowe lub regulacyjne nie wniosły przeciwko Ŝadnej z osób 
nadzorujących oficjalnych oskarŜeń publicznych, ani nie nałoŜyły na nią sankcji. 

Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Informacyjnego Ŝaden z członków Rady Nadzorczej Emitenta nie posiada akcji 
lub opcji na akcje Emitenta. 

W ocenie Emitenta nie występują okoliczności mogące stanowić źródła potencjalnych konfliktów interesów 
pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla. 

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta nie istnieją umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, 
dostawcami lub innymi osobami, na mocy których członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osoby zarządzające 
wyŜszego szczebla zostały wybrane na pełnione funkcje. 
 
Pani Hanna Karwat Ratajczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1984 r. Radca 
prawny o 1996 r. Ukończyła szkolenia dla Kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa – 
Międzynarodowa Fundacja Rozwoju  Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych 1992, Wprowadzenie 
do biznesu– Instytut Francuski Zarządzania 1995 r., 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 (1992-1997, od 1996 rada prawny). Zastępca dyrektora Oddziału Warszawskiego TU „Compensa” 
S.A. (1997-1998), radca prawny w Zespole Prawnym Commercial Union Polska TU Na śycie 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-obecnie). W latach 1998-2003 pełniła funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Od 2006 roku Członek Rady Nadzorczej „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. 
w Horyńcu Zdrój. 

 

Pan Wiesław Schabowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej z tytułem magistra inŜyniera w 1982 r., 
podyplomowe Studia Rachunkowości WyŜszej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w 
Warszawie (1999). Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 26. Posiada licencję uprawniającą do usługowego 
prowadzenia ksiąg rachunkowych. W latach 1985-1990 zastępca kierownika a następnie kierownik zespołu budów w 
Tarnobrzeskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego. Makler papierów wartościowych w Warszawskim 
Domu Maklerskim Sp. z o.o. (1992-1993), zastępca dyrektora pełnomocnego – główny księgowy w Eastbrokers 
Warszawski Dom Maklerski S.A. (1993-1996). Dyrektor finansowy i członek zarządu Global Capital Partners Poland 
S.A. (1996-2001). Główny specjalista w Biurze Finansowo Księgowym, Agencja Rynku Rolnego, Warszawa (2005-
2006). Obecnie pełni funkcję dyrektora finansowego i członka zarządu spółki ECM Dom Maklerski S.A. 

 

Pani Jolanta Anna Szymona – Członek Rady Nadzorczej 
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Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 
2004. W latach 2004-2007 roku pracownik Jednostki Certyfikującej Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. na stanowisku 
specjalisty ds. obsługi klienta (2004) oraz specjalisty ds. Public Relations (2005-2007). Od 2007 roku prowadzi 
samodzielną działalność gospodarczą pod firmą Eko General. 

IV.21. Struktura akcjonariatu Emitenta 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego i przed zarejestrowaniem akcji serii D struktura 
akcjonariatu Emitenta przedstawiała się następująco: 

 

Akcjonariusz Liczba akcji / liczba głosów na WZA [szt.] udział w kapitale zakładowym / udział w 
ogólnej liczbie głosów na WZA [%] 

Sławomir Chłoń 
• 347.625 Akcji imiennych uprzywilejowanych serii 

A / 695.250 głosów na WZA 
347.625 Akcji zwykłych na okaziciela serii B / 
347.625 głosów na WZA 

• 43,37% kapitału/ 44,04% głosów na 
WZA 

Przemysław Eliasz 
Tomaszewski 

• 278.100 Akcji imiennych uprzywilejowanych serii 
A / 556.200 głosów na WZA 
278.100 akcji zwykłych na okaziciela serii B / 
278.100  głosów na WZA 

• 34,70% kapitału/ 35,23% głosów na 
WZA 

Henryk Ryszard 
Tomaszewski 

• 69.525 Akcji imiennych uprzywilejowanych serii 
A / 139.050 głosów na WZA 

69.525 Akcji zwykłych na okaziciela serii B / 
69.525 głosów na WZA 

• 8,67% kapitału/ 8,81% głosów na 
WZA 

Teresa Jadwiga 
Dolczewska 

• 69.525 Akcji imiennych uprzywilejowanych serii 
A / 139.050 głosów na WZA 
69.525 Akcji zwykłych na okaziciela serii B / 
69.525 głosów na WZA 

• 8,67% kapitału/ 8,81% głosów na 
WZA 

Akcje serii C 
• 73.530 Akcji zwykłych na okaziciela serii C / 

73.530  głosów na WZA 
• 4,59% kapitału/ 3,11% głosów na 

WZA 

Łącznie 1.603.080 szt. Akcji/2.367.855 głosów na WZA 100% kapitału/ 100% głosów na WZA 

 

Po zarejestrowaniu emisji akcji serii D struktura akcjonariatu Emitenta będzie następująca: 

 

Akcjonariusz Liczba akcji / liczba głosów na WZA [szt.] udział w kapitale zakładowym / udział w 
ogólnej liczbie głosów na WZA [%] 

Sławomir Chłoń 
• 347.625 Akcji imiennych uprzywilejowanych serii 

A / 695.250 głosów na WZA 
347.625 Akcji zwykłych na okaziciela serii B / 
347.625 głosów na WZA 

• 35,81% kapitału/ 38,53% głosów na 
WZA 

Przemysław Eliasz 
Tomaszewski 

• 278.100 Akcji imiennych uprzywilejowanych serii 
A / 556.200 głosów na WZA 

278.100 akcji zwykłych na okaziciela serii B / 
278.100  głosów na WZA 

• 28,64% kapitału/ 30,83% głosów na 
WZA 

Henryk Ryszard 
Tomaszewski 

• 69.525 Akcji imiennych uprzywilejowanych serii 
A / 139.050 głosów na WZA 

69.525 Akcji zwykłych na okaziciela serii B / 
69.525 głosów na WZA 

• 7,16% kapitału/ 7,71% głosów na 
WZA 

Teresa Jadwiga 
Dolczewska 

• 69.525 Akcji imiennych uprzywilejowanych serii 
A / 139.050 głosów na WZA 

69.525 Akcji zwykłych na okaziciela serii B / 
69.525 głosów na WZA 

• 7,16% kapitału/ 7,71% głosów na 
WZA 

Akcje Serii C 
• 73.530 Akcji zwykłych na okaziciela serii C / 

73.530  głosów na WZA 
• 3,79%kapitału/ 2,72% głosów na 

WZA 

Oferta Prywatna Akcji 
Serii D 

• 338.681Akcji zwykłych na okaziciela serii D/ 
338.681 głosów na WZA 

• 17,44% kapitału/ 12,51%głosów na 
WZA 

Łącznie 1.941.761 szt. Akcji/2.706.536 głosów na WZA 100% kapitału/ 100% głosów na WZA 

 

Po zarejestrowaniu wszystkich przeprowadzonych emisji w rękach członków Zarządu pozostaną akcje stanowiące 
64,45% kapitału zakładowego oraz 69,36% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
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V. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

V.1. Dane finansowe Emitenta 
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdań finansowych są zgodne z ustawą o rachunkowości z 
29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą. 

 

Okres, za który prezentowane jest jednostkowe sprawozdanie finansowe: 

♣ od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. 

♣ od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. 

 

Sprawozdanie finansowe oraz dane finansowe nie zawierają danych łącznych. 

Emitent jest jednostką dominującą wobec Ekosfera Sp. z o.o. Emitent nie jest spółką zaleŜną wobec innej spółki. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu, Ŝe Spółka będzie kontynuować działalność 
gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, Ŝe nie zamierza ani nie musi zaniechać działalności lub 
istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagroŜenie 
kontynuowania działalności. 

 

Sprawozdanie finansowe oraz dane finansowe zostały zaprezentowane w sposób zapewniający ich ocenę przez 
zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnie z zasadami 
rachunkowości stosowanymi przez Spółkę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za kolejny opublikowany 
rok obrotowy. 

V.2. Opis sytuacji finansowej emitenta 

Spółka ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. rozpoczęła działalność gospodarczą w 2006 r. W poniŜszej tabeli 
zamieszczono dane finansowe za 2006 r. oraz za pierwsze półrocze 2007 r. 

 

Wyniki finansowe Emitenta w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. 

 w oparciu o sprawozdania finansowe zgodne z PSR (w tys. zł) 

 

POZYCJA I-VI 2007 I-XII 2006 

przychody netto ze sprzedaŜy i zrównane z nimi: 4 373,83 1 288,99 

Koszty działalności operacyjnej 4 656,10 1 436,70 

zysk (strata) ze sprzedaŜy (282,28) (147,71) 

pozostałe przychody operacyjne 5,47 0,00 

pozostałe koszty operacyjne 57,42 0,01 

zysk (strata z działalności operacyjnej [EBIT] (334,23) (147,72) 

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) (280,75) (127,26) 

przychody finansowe 0,10 0,10 

koszty finansowe 6,83 16,94 

zysk (strata) na działalności gospodarczej (287,57) (164,55) 

zysk (strata) brutto (340,97) (164,55) 

podatek dochodowy 0,00 0,00 

zysk (strata) netto (340,97) (164,55) 

 

Emitent w 2006 r. zanotował stratę w wysokości 164,55 tys. PLN, która wyniknęła bezpośrednio z charakteru 
prowadzonej działalności handlowej, przy której rentowność nowo otwartych placówek handlowych nie umoŜliwia 
pokrycia kosztów w pierwszym etapie ich funkcjonowania tj. przez okres jednego, maksymalnie dwóch lat. W 
pierwszym półroczu 2007 r. Emitent otworzył kolejne delikatesy, a strata odnotowana na koniec czerwca 2007 r. 
wyniosła 340,97 tys. PLN. 

 

Koszty Emitenta 2006 r. i w pierwszym półroczu 2007 r. zostały zaprezentowane w tabeli poniŜej. 
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Kategorie kosztów ponoszonych przez Emitenta (w tys. PLN) 

 

Kategoria I-VI 2007 w % I-XII 2006 w % 

Amortyzacja 53,48 1,15% 20,46 1,42% 

ZuŜycie materiałów i energii 178,63 3,84% 53,25 3,71% 

Usługi obce 778,62 16,72% 244,29 17,00% 

Podatki i opłaty 17,60 0,38% 7,59 0,53% 

Wynagrodzenia 330,13 7,09% 62,82 4,37% 

Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

73,38 1,58% 17,45 1,21% 

Pozostałe koszty rodzajowe 106,47 2,29% 14,34 1,00% 

Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 

3 117,80 66,96% 1 016,50 70,75% 

SUMA 4 656,11 100,00% 1 436,70 100,00% 

Największe koszty, jakie Emitent poniósł w 2006 r. poza wydatkami na towary i materiały, dotyczyły kategorii usługi 
obce, wśród których główną pozycję stanowiły koszty związane z wynajmem i uŜytkowaniem lokali w centrach 
handlowych. W pierwszym półroczu 2007 r. udział tych kosztów w strukturze wydatków był niemalŜe identyczny tj. 
około 17%. Jedną z najwyŜszych zmian w badanym okresie, zanotował natomiast wzrost kosztów wynagrodzeń, 
który wzrósł do ponad 7% sumy wydatków. 

Rozpatrując relację kosztów stałych i zmiennych do przychodów naleŜy stwierdzić, Ŝe w dłuŜszym okresie coraz 
większą rolę na wynik finansowy będzie odgrywała marŜa ze sprzedaŜy towarów i materiałów. Koszty stałe powinny 
rosnąć jeszcze w 2008 r. w związku z dalszą rozbudową sieci i planowaną budową supermarketu. JednakŜe ze 
względu na wzrastająco dochodowość juŜ istniejących placówek ich relacja do wielkości przychodów powinna się 
zatrzymać i zacząć maleć w kolejnych latach. 

 

Struktura aktywów Emitenta 

 

KATEGORIA I-VI 2007 w % I-XII 2006 w % 

Aktywa trwałe  1 479,85 44,09% 421,63 34,24% 

Rzeczowe aktywa trwałe 882,81 26,30% 411,96 33,45% 

Aktywa obrotowe 1 876,23 55,91% 809,89 65,76% 

Zapasy 436,63 13,01% 145,34 11,80% 

NaleŜności krótkoterminowe 1 047,86 31,22% 439,18 35,66% 

Inwestycje krótkoterminowe 310,82 9,26% 192,92 15,67% 

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

80,92 2,41% 32,45 2,63% 

Aktywa ogółem 3 356,08 100,00% 1 231,52 100,00% 

PowyŜsza tabela prezentuje strukturę aktywów na koniec 2006 r. i na koniec pierwszego półrocza 2007 r. W chwili 
obecnej składają się one w połowie z aktywów trwałych i aktywów obrotowych, jednakŜe ze względu na charakter 
prowadzonej działalności gospodarczej i plany rozwoju, coraz większą część sumy bilansowej będą stanowić 
docelowo aktywa obrotowe. WiąŜę się to bezpośrednio ze wzrostem przychodów Emitenta, co będzie miało 
odzwierciedlenie w wielkości zapasów i naleŜności krótkoterminowych. 

Na podstawie danych finansowych z 2006 r. i z pierwszego półrocza 2007 r. nie moŜna obliczyć wskaźników 
rentowności dla Emitenta, ze względu na ujemną wartość wyniku finansowego w omawianych okresach. 

 

Wskaźniki rotacji Emitenta 

 

WSKAŹNIKI I-VI 2007 I-XII 2006 

Okres spływu naleŜności 4,33 0,15 

Okres spłaty zobowiązań 5,82 41,50 

Wskaźnik rotacji aktywów 1,30 1,05 
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Średni okres wpływu naleŜności w pierwszym półroczu 2007 r. wyniósł 4,33 dnia. Z kolei średni okres spłaty 
zobowiązań w badanym okresie wobec dostawców i kontrahentów wyniósł 5,82 dnia. Niewielkie wartości ww. 
wskaźników, jak równieŜ mała róŜnica pomiędzy nimi, świadczą o prawidłowej polityce Emitenta w zakresie regulacji 
płatności z kontrahentami. 

 

Wybrane wskaźniki zadłuŜenia Spółki 

 

WSKAŹNIKI I-VI 2007 I-XII 2006 

Wskaźnik struktury kapitału 1,28 - 

Wskaźnik poziomu zadłuŜenia 0,44 1,05 

Wskaźnik zadłuŜenia kapitału własnego 0,78 - 

Wskaźnik poziomu zadłuŜenia długoterminowego 0,00 0,00 

Wskaźnik struktury kapitału, tj. relacji kapitału własnego do zobowiązań, wyniósł 1,28 na koniec pierwszego 
półrocza 2007 r. Taka wartość jest wynikiem prowadzonej dotychczas formy finansowania majątku Spółki głównie 
poprzez poŜyczki krótkoterminowe. NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe w drugim półroczu 2007 r. została zaciągnięta 
kolejna poŜyczka, patrz pkt. IV 17. 

Na dzień 30 VI 2007 r. majątek Spółki pokrywał ponad dwukrotnie jej zobowiązania. 

 

Wybrane wskaźniki płynności Spółki 

 

WSKAŹNIKI I-VI 2007 I-XII 2006 

Wskaźnik bieŜącej płynności 1,28 0,55 

Wskaźnik szybkiej płynności 0,92 0,49 

Wskaźnik natychmiastowej płynności 0,21 0,15 

 
Zgodnie z zaobserwowanymi wartościami wskaźników płynności moŜna zauwaŜyć rosnącą zdolność Emitenta do 
regulowania zobowiązań. PrzewaŜającą część zobowiązań krótkoterminowych stanowią poŜyczki, które mają być 
spłacone ze środków pochodzących z emisji. Wpłynie to dodatnio na wartość wskaźników płynności, co będzie 
świadczyć o duŜej moŜliwości regulowania wszelkich zobowiązań przez Emitenta. 
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V.3. Historyczne dane finansowe 
 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2007 do 30.06.2007 r. 

 wraz z opinią biegłego rewidenta: 
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Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2006 do 31.12.2006 r. 

wraz z opinią biegłego rewidenta: 

 
 



   

 
Strona 61 

 

 
 



   

 
Strona 62 

 

 
 



   

 
Strona 63 

 

 
 



   

 
Strona 64 

 

 
 



   

 
Strona 65 

 

 
 



   

 
Strona 66 

 

 
 



   

 
Strona 67 

 

 
 



   

 
Strona 68 

 

 
 



   

 
Strona 69 

 

 
 



   

 
Strona 70 

 

 
 



   

 
Strona 71 

 

 
 



   

 
Strona 72 

 

 
 



   

 
Strona 73 

 

 
 



   

 
Strona 74 

 

 
 



   

 
Strona 75 

 

 
 



   

 
Strona 76 

 

 
 



   

 
Strona 77 

 

 



   

 
Strona 78 

 

 

VI. ZAŁĄCZNIKI 

VI.1. Odpis z właściwego rejestru 
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VI.2. Statut 

VI.2.1. Jednolity tekst Statutu na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego. 

 

STATUT SPÓŁKI ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA 
 

I. P O S T A N O W I E N I A   O G Ó L N E. 
§1 

1. Firma Spółki brzmi: Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna. 
2. Spółka moŜe uŜywać skrótu firmy: Organic Farma Zdrowia S.A. 
3. Spółka moŜe posługiwać się wyróŜniającym ją znakiem graficznym. 

§2 

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 
2. Spółka działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
3. Na obszarze swego działania Spółka moŜe tworzyć zakłady, oddziały, biura, filie i 

przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a takŜe uczestniczyć w innych 
spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach, izbach gospodarczych, fundacjach i innych 
podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą. 

§3 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
§4 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki pod firmą: ORGANIC FARMA 
ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000254117. 
 

II. P R Z E D M I O T   D Z I A Ł A L N O Ś C I. 
§5 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 
1) rolnictwo i łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01), 
2) produkcja artykułów spoŜywczych i napojów (PKD 15) 
3) włókiennictwo (PKD 17) 
4) działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22), 
5) handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 

(PKD 51) 
6) handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŜy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa 

artykułów uŜytku osobistego i domowego (PKD 52), 
7) hotele i restauracje (PKD 55), 
8) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B), 
9) pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2), 
10) obsługa nieruchomości (PKD 70), 
11) działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z), 
12) kształcenie ustawiczne i pozostałe formy kształcenia (PKD 80.4) 
13) działalność paramedyczna (PKD 85.14.E ). 
14) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z). 
15) reklama (PKD 74.40.Z). 

2. W przypadku przedmiotu działalności Spółki, dla którego prowadzenia wymagane jest uzyskanie 
stosownych zezwoleń lub koncesji, Spółka podejmie działalność w tym zakresie po uzyskaniu 
wymaganych prawem koncesji i zezwoleń. 

 

III.  K A P I T A Ł   S P Ó Ł K I. 

§6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.603.080,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące 
osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.603.080 (jeden milion sześćset trzy tysiące osiemdziesiąt) 
akcji oznaczonych numerami od 1 do 1.603.080 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden  złoty) 
kaŜda 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, Ŝe na kaŜdą 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. 
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6. ZałoŜycielami Spółki są: 
1) Sławomir Chłoń, 
2) Przemysław Eliasz Tomaszewski, 
3) Henryk Ryszard Tomaszewski, 
4) Teresa Jadwiga Dolczewska. 

§7 

Akcje w kapitale zakładowym zostały objęte przez załoŜycieli w następujący sposób: 
1) Sławomir Chłoń objął 695.250 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda, o łącznej wartości 
nominalnej 695.250,00 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt 
złotych) przy czym: 

a) 347.625 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.000.001 do A- 
000.347.625, które są akcjami imiennymi; 

b) 347.625 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-000.764.776 do B- 
001.112.400, które są akcjami na okaziciela, 

2) Przemysław Eliasz Tomaszewski objął 556.200 (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy 
dwieście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda, o łącznej wartości 
nominalnej 556.200,00 zł (słownie; pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) przy czym: 

a) 278.100 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.347.626  do A- 
000.625.725, które są akcjami imiennymi; 

b) 278.100 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.112.401 do B- 
001.390.500, które są akcjami na okaziciela, 

3) Henryk Ryszard Tomaszewski objął 139.050 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy 
pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda, o łącznej wartości 
nominalnej 139.050,00 zł (sto trzydzieści dziewięć pięćdziesiąt złotych) przy czym: 

a) 69.525 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000. 625.726 do A-
000.695.250, które są akcjami imiennymi; 

b) 69.525 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.390.501 do B-001.460.025, 
które są akcjami na okaziciela, 

4) Teresa Jadwiga Dolczewska objęła 139.050 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) 
akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda, o łącznej wartości nominalnej 
139.050,00 zł (sto trzydzieści dziewięć pięćdziesiąt złotych) przy czym: 

a) 69.525 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.695.251 do A- 
000.764.775, które są akcjami imiennymi; 

b) 69.525 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.460.026 do B- 001.529.550, 
które są akcjami na okaziciela. 

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest przez Zarząd na Ŝądanie 
akcjonariusza. Koszty zamiany ponosi Spółka. 

§8 

Wyklucza się moŜliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. 

§9 

Akcje są zbywalne. 

§10 

1. Zbycie lub obciąŜenie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki. 
2. Wniosek o wyraŜenie zgody na zbycie lub obciąŜenie akcji imiennych naleŜy złoŜyć na piśmie 

Zarządowi Spółki najpóźniej na 40 dni przed zamierzonym terminem zbycia lub obciąŜenia akcji. 
We wniosku naleŜy wskazać nabywcę i cenę zbycia lub zastawnika, liczbę i wartość obciąŜanych 
akcji. 

3. Pierwszeństwo nabycia akcji mają dotychczasowi załoŜyciele Spółki w ilości proporcjonalnej do 
posiadanych dotychczas akcji imiennych. JeŜeli którykolwiek z załoŜycieli nie korzysta z 
przysługującego mu prawa pierwszeństwa, wówczas pozostali załoŜyciele mogą nabyć te akcje w 
proporcji jak wyŜej. 

4. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwszeństwa przez dotychczasowych akcjonariuszy albo 
odmowy wyraŜenia zgody na zbycie akcji imiennych Zarząd wskaŜe nabywcę akcji. W przypadku 
nie wskazania nabywcy przez Zarząd w terminie 30 dni, akcje imienne mogą być przeniesione na 
kaŜdą osobę trzecią. 

5. Zbycie akcji imiennych osobom innym niŜ załoŜyciele powoduje utratę uprzywilejowania. 
§11 

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy w drodze 
ich nabycia przez Spółkę. 

2. 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 obniŜenia kapitału zakładowego. 

3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniŜenie kapitału zakładowego Spółki. 
§12 

1. Kapitał zakładowy moŜe być podwyŜszany lub obniŜany na mocy uchwały lub uchwał Walnego 
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Zgromadzenia. 
2. PodwyŜszenie kapitału zakładowego moŜe nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela. 

Kapitał zakładowy moŜe być podwyŜszony równieŜ przez przeniesienie do niego z kapitału 
zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

3. ObniŜenie kapitału zakładowego moŜe nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub 
przez umorzenie części akcji. 

4. Spółka moŜe emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. 
§13 

1. Kapitał zakładowy moŜe zostać podwyŜszony równieŜ w granicach kapitału docelowego. 
2. Do podwyŜszenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upowaŜniony 

Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji statutu Spółki. UpowaŜnienie zarządu do podwyŜszenia 
kapitału zakładowego uprawnia równieŜ do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem 
wykonania prawa zapisu upływającym nie później niŜ okres, na który zostało udzielone 
upowaŜnienie. 

3. UpowaŜnienie Zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego moŜe zostać udzielone na kolejne 
okresy, nie dłuŜsze jednak niŜ trzy lata. Udzielenie upowaŜnienia wymaga zmiany Statutu. 

4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 1.147.000 (jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy) 
złotych. Zarząd moŜe wydać akcje w zamian za wkłady pienięŜne lub za wkłady niepienięŜne. 

5. Zarząd moŜe dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyŜszeń w granicach określonych w ust. 4. 
Zarząd nie moŜe dokonać podwyŜszenia ze środków własnych Spółki. 

6. Zarząd nie moŜe wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu 
akcjonariuszowi osobistych uprawnień. 

7. Decyzje we wszystkich sprawach związanych z podwyŜszeniem kapitału zakładowego, w 
szczególności w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady 
niepienięŜne – podejmuje Zarząd. 

8. Zarząd upowaŜniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości 
lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. 

9. Uchwała Zarządu o podwyŜszeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu 
podjęta w granicach statutowego upowaŜnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o 
podwyŜszeniu kapitału zakładowego. 

 

IV.  ORGANY SPÓŁKI. 

§ 14 
Organami Spółki są: 
1) Walne Zgromadzenie, 
2) Rada Nadzorcza, 
3) Zarząd. 
 

Walne Zgromadzenie 
§ 15 

1. Walne Zgromadzenie moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niŜ w sześć miesięcy po upływie 

kaŜdego roku obrotowego. 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających 

niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na Ŝądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy 
przedstawiających przynajmniej 10% kapitału zakładowego. 

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜy podejmowanie uchwał dotyczących: 
1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy, 
2) podziału zysków lub pokrycia straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, 

określenia daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 
dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, 

3) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 
4) podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 
5) podejmowania uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczaniu 

likwidatora, 
6) podejmowania uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz 

warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 
7) zmiany Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyŜszeniu i obniŜeniu kapitału 

zakładowego, 
8) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 
9) powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu, 
10) ustalania i zmiany zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady 

Nadzorczej, 
11) uchwalania oraz zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia, 
12) zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej, 
13) umarzania akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę, 
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14) innych spraw przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz 
rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą. 

5. Wyłącza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i 
zbycia nieruchomości, uŜytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Podejmowanie 
uchwał w tych sprawach naleŜy do kompetencji Zarządu, z uwzględnieniem treści art. 394 
Kodeksu spółek handlowych. 

6. KaŜdy z akcjonariuszy moŜe uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 
osobiście lub przez pełnomocnika. 

7. JeŜeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie 
jest waŜne i moŜe podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba Ŝe 
inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. 

9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. 
 

Rada Nadzorcza 
§ 16 

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 
działalności. 

2. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 
Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezaleŜni. 

3. Za niezaleŜnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek 
powiązań, mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezaleŜnego członka do podejmowania 
bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo 
ani rodzinnie powiązana ze Spółką, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami 
powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nie posiadająca Ŝadnych powiązań z 
przedsiębiorcami  prowadzącymi działalność konkurencyjną, ich pracownikami, podmiotami 
powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub z ich pracownikami. 

4. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. 
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi jeden rok. 

Członek Rady Nadzorczej moŜe być w kaŜdym czasie odwołany. 
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek 

czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niŜ 3, pozostali członkowie Rady 
Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać 
uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 3 członków. Kadencja dokooptowanego w tym trybie 
członka Rady kończy się wraz końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej. 

7. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona 
Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a 
pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego nieobecność 
Wiceprzewodniczący, kieruje pracami Rady. 

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność - 
Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niŜ cztery 
razy w roku obrotowym. 

9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba Ŝe przepisy 
prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. JeŜeli głosowanie pozostaje 
nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli jest on nieobecny, głos 
Wiceprzewodniczącego Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeŜeli wszyscy jej 
członkowie zostali pisemnie, (takŜe w drodze poczty elektronicznej), powiadomieni o terminie i 
miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich 
jest obecna na posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu 
uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z 
wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

10. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaxu, jeŜeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 
zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyŜej w ust. 9 i 10 nie dotyczy wyborów 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz 
odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. 

12. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego 
Zgromadzenia. 

13. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone w Regulaminie uchwalonym przez 
Radę Nadzorczą i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie. 

14. Do obowiązków Rady Nadzorczej naleŜą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w 
Statucie, w tym: 
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w 

zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 
2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty i co do emisji obligacji, 
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników 
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powyŜszych ocen, 
4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego 

członkami, 
5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 
6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 
7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, 
8) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu. 

 
Zarząd 
§ 17 

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz 
przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich 
sprawach niezastrzeŜonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej 
kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. 

2. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, jeŜeli Zarząd jest 
wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. 

3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez 
Radę Nadzorczą. 

4. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości 
głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. 

5. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes albo w jego zastępstwie Wiceprezes 
Zarządu. 

6. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu wieloosobowego o zwołaniu posiedzenia Zarządu co 
najmniej na 3 dni przed terminem jego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną. 

7. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu moŜe zarządzić inny 
sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia. 

8. Zarząd uwaŜany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy kaŜdy z członków 
Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie 
umoŜliwiającym mu uczestnictwo w posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej 
połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. 

9. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki 
są uprawnieni: Prezes oraz Wiceprezes Zarządu – jednoosobowo, albo jeden członek Zarządu 
łącznie z Prezesem albo Wiceprezesem albo prokurentem. 

§18 

Członkowie Zarządu nie mogą bez pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej prowadzić działalności 
konkurencyjnej. 

 

V. GOSPODARKA SPÓŁKI 

§ 19 

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

§ 20 

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 
1) kapitał zakładowy, 
2) kapitał zapasowy, 
3) kapitał rezerwowy, 
4) fundusze celowe. 

2. Spółka moŜe tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie 
szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. 

§ 21 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta 
sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty 
akcjonariuszom. 

§22 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.” 
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VI.2.2. Uchwały w sprawie zmian Statutu, nie zarejestrowane przez właściwy Sąd 

UCHWAŁA NR 6 

z dnia 30 listopada 2007 r. 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna 

w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna postanawia dokonać następujących 
zmian Statutu Spółki: 

§1 

1) § 6 ust. 1 – 6 Statutu Spółki otrzymują brzmienie: 

„§6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niŜ 1.603.081,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące 
osiemdziesiąt jeden złotych) i nie więcej niŜ 2.143.080,00 zł (dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące 
osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niŜ 1.603.081 (jeden milion sześćset trzy tysiące osiemdziesiąt 
jeden) akcji i nie więcej niŜ 2.143.080 (dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące osiemdziesiąt) akcji oznaczonych 
numerami od nie mniejszych niŜ 1.603.081  i maksymalnie do 2.143.080,00 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden  
złoty) kaŜda 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, Ŝe na kaŜdą 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 nie mniejszych niŜ D-001.603.081 do nie większych niŜ D-002.143.080 są akcjami na 

okaziciela. 
2) treść dotychczasowego § 6 ust. 6  Statutu Spółki oznacza się jako ust. 7.” 

§2 

Warunkiem zgłoszenia uchwały do Sądu rejestrowego jest zarejestrowanie uchwały nr 2 i 3 podjętej na dzisiejszym 
zgromadzeniu oraz złoŜenie przez Zarząd Spółki oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego 
stosownie do treści artykułu 310 § 2 i § 4 w związku z artykułem 431 § 7 KSH 

UCHWAŁA NR 7 

z dnia 30 listopada 2007 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Organic Farma Zdrowia S.A. 

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć tekst jednolity 
Statutu Spółki w następującym brzmieniu: 

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI  
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA 

I. P O S T A N O W I E N I A   O G Ó L N E. 
§1 

1. Firma Spółki brzmi: Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna. 
2. Spółka moŜe uŜywać skrótu firmy: Organic Farma Zdrowia S.A. 
3. Spółka moŜe posługiwać się wyróŜniającym ją znakiem graficznym. 

§2 

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 
2. Spółka działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
3. Na obszarze swego działania Spółka moŜe tworzyć zakłady, oddziały, biura, filie i przedsiębiorstwa, 

przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a takŜe uczestniczyć w innych spółkach, spółdzielniach, 
stowarzyszeniach, izbach gospodarczych, fundacjach i innych podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą. 

§3 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
§4 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki pod firmą: ORGANIC FARMA ZDROWIA 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000254117. 

II. P R Z E D M I O T   D Z I A Ł A L N O Ś C I. 
§5 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 
1) rolnictwo i łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01), 
2) produkcja artykułów spoŜywczych i napojów (PKD 15) 
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3) włókiennictwo (PKD 17) 
4) działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22), 
5) handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51) 
6) handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŜy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów 

uŜytku osobistego i domowego (PKD 52), 
7) hotele i restauracje (PKD 55), 
8) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B), 
9) pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2), 
10) obsługa nieruchomości (PKD 70), 
11) działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z), 
12) kształcenie ustawiczne i pozostałe formy kształcenia (PKD 80.4) 
13) działalność paramedyczna (PKD 85.14.E ). 
14) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z). 
15) reklama (PKD 74.40.Z). 

2. W przypadku przedmiotu działalności Spółki, dla którego prowadzenia wymagane jest uzyskanie stosownych 
zezwoleń lub koncesji, Spółka podejmie działalność w tym zakresie po uzyskaniu wymaganych prawem koncesji i 
zezwoleń. 

III.  K A P I T A Ł   S P Ó Ł K I. 

§6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niŜ 1.603.081,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące 
osiemdziesiąt jeden złotych) i nie więcej niŜ 2.143.080,00 zł (dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące 
osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niŜ 1.603.081 (jeden milion sześćset trzy tysiące osiemdziesiąt 
jeden) akcji i nie więcej niŜ 2.143.080 (dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące osiemdziesiąt) akcji oznaczonych 
numerami od nie mniejszych niŜ 1.603.081  i maksymalnie do 2.143.080,00 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden  
złoty) kaŜda 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, Ŝe na kaŜdą 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. 
1. Akcje serii D o numerach nie mniejszych niŜ D-001.603.081 do nie większych niŜ D-002.143.080 są akcjami na 

okaziciela. 
2. ZałoŜycielami Spółki są: 

1) Sławomir Chłoń, 
2) Przemysław Eliasz Tomaszewski, 
3) Henryk Ryszard Tomaszewski, 
4) Teresa Jadwiga Dolczewska. 

§7 

Akcje w kapitale zakładowym zostały objęte przez załoŜycieli w następujący sposób: 
1) Sławomir Chłoń objął 695.250 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o 

wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda, o łącznej wartości nominalnej 695.250,00 (słownie: 
sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) przy czym: 
a) 347.625 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.000.001 do A- 000.347.625, które są akcjami 

imiennymi; 
b) 347.625 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-000.764.776 do B- 001.112.400, które są akcjami 

na okaziciela, 
2) Przemysław Eliasz Tomaszewski objął 556.200 (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji o 

wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda, o łącznej wartości nominalnej 556.200,00 zł (słownie; 
pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) przy czym: 
a) 278.100 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.347.626  do A- 000.625.725, które są akcjami 

imiennymi; 
b) 278.100 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.112.401 do B- 001.390.500, które są akcjami 

na okaziciela, 
3) Henryk Ryszard Tomaszewski objął 139.050 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji o 

wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda, o łącznej wartości nominalnej 139.050,00 zł (sto 
trzydzieści dziewięć pięćdziesiąt złotych) przy czym: 
a) 69.525 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000. 625.726 do A-000.695.250, które są akcjami 

imiennymi; 
b) 69.525 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.390.501 do B-001.460.025, które są akcjami na 

okaziciela, 
4) Teresa Jadwiga Dolczewska objęła 139.050 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji o 

wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda, o łącznej wartości nominalnej 139.050,00 zł (sto 
trzydzieści dziewięć pięćdziesiąt złotych) przy czym: 
a) 69.525 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.695.251 do A- 000.764.775, które są akcjami 

imiennymi; 
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b) 69.525 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.460.026 do B- 001.529.550, które są akcjami na 
okaziciela. 

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest przez Zarząd na Ŝądanie akcjonariusza. Koszty 
zamiany ponosi Spółka. 

§ 8 

Wyklucza się moŜliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. 

§ 9 

Akcje są zbywalne. 

§ 10 

1. Zbycie lub obciąŜenie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki. 
2. Wniosek o wyraŜenie zgody na zbycie lub obciąŜenie akcji imiennych naleŜy złoŜyć na piśmie Zarządowi Spółki 

najpóźniej na 40 dni przed zamierzonym terminem zbycia lub obciąŜenia akcji. We wniosku naleŜy wskazać 
nabywcę i cenę zbycia lub zastawnika, liczbę i wartość obciąŜanych akcji. 

3. Pierwszeństwo nabycia akcji mają dotychczasowi załoŜyciele Spółki w ilości proporcjonalnej do posiadanych 
dotychczas akcji imiennych. JeŜeli którykolwiek z załoŜycieli nie korzysta z przysługującego mu prawa 
pierwszeństwa, wówczas pozostali załoŜyciele mogą nabyć te akcje w proporcji jak wyŜej. 

4. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwszeństwa przez dotychczasowych akcjonariuszy albo odmowy 
wyraŜenia zgody na zbycie akcji imiennych Zarząd wskaŜe nabywcę akcji. W przypadku nie wskazania nabywcy 
przez Zarząd w terminie 30 dni, akcje imienne mogą być przeniesione na kaŜdą osobę trzecią. 

5. Zbycie akcji imiennych osobom innym niŜ załoŜyciele powoduje utratę uprzywilejowania. 
§ 11 

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy w drodze ich nabycia 
przez Spółkę. 

2. 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 obniŜenia kapitału zakładowego. 

3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniŜenie kapitału zakładowego Spółki. 
§ 12 

1. Kapitał zakładowy moŜe być podwyŜszany lub obniŜany na mocy uchwały lub uchwał Walnego Zgromadzenia. 
2. PodwyŜszenie kapitału zakładowego moŜe nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela. Kapitał 

zakładowy moŜe być podwyŜszony równieŜ przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu 
rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

3. ObniŜenie kapitału zakładowego moŜe nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez 
umorzenie części akcji. 

4. Spółka moŜe emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. 
§ 13 

1. Kapitał zakładowy moŜe zostać podwyŜszony równieŜ w granicach kapitału docelowego. 
2. Do podwyŜszenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upowaŜniony Zarząd przez trzy 

lata od dnia rejestracji statutu Spółki. UpowaŜnienie zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego uprawnia 
równieŜ do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie 
później niŜ okres, na który zostało udzielone upowaŜnienie. 

3. UpowaŜnienie Zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego moŜe zostać udzielone na kolejne okresy, nie 
dłuŜsze jednak niŜ trzy lata. Udzielenie upowaŜnienia wymaga zmiany Statutu. 

4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 1.147.000 (jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy) złotych. Zarząd 
moŜe wydać akcje w zamian za wkłady pienięŜne lub za wkłady niepienięŜne. 

5. Zarząd moŜe dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyŜszeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie 
moŜe dokonać podwyŜszenia ze środków własnych Spółki. 

6. Zarząd nie moŜe wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu 
akcjonariuszowi osobistych uprawnień. 

7. Decyzje we wszystkich sprawach związanych z podwyŜszeniem kapitału zakładowego, w szczególności w 
sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepienięŜne – podejmuje Zarząd. 

8. Zarząd upowaŜniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, 
za zgodą Rady Nadzorczej. 

9. Uchwała Zarządu o podwyŜszeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w 
granicach statutowego upowaŜnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyŜszeniu kapitału 
zakładowego. 

IV. ORGANY SPÓŁKI. 

§ 14 
Organami Spółki są: 
1) Walne Zgromadzenie, 
2) Rada Nadzorcza, 
3) Zarząd. 

Walne Zgromadzenie 
§ 15 

1. Walne Zgromadzenie moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niŜ w sześć miesięcy po upływie kaŜdego roku 
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obrotowego. 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego 

postanowienia, z własnej inicjatywy, na Ŝądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających 
przynajmniej 10% kapitału zakładowego. 

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜy podejmowanie uchwał dotyczących: 
1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 

za ubiegły rok obrotowy, 
2) podziału zysków lub pokrycia straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenia 

daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, 
wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, 

3) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 
4) podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 

Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 
5) podejmowania uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczaniu likwidatora, 
6) podejmowania uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów 

subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 
7) zmiany Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyŜszeniu i obniŜeniu kapitału zakładowego, 
8) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 
9) powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu, 
10) ustalania i zmiany zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 
11) uchwalania oraz zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia, 
12) zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej, 
13) umarzania akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę, 
14) innych spraw przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz 

rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą. 

5. Wyłącza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia 
nieruchomości, uŜytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Podejmowanie uchwał w tych sprawach 
naleŜy do kompetencji Zarządu, z uwzględnieniem treści art. 394 Kodeksu spółek handlowych. 

6. KaŜdy z akcjonariuszy moŜe uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub 
przez pełnomocnika. 

7. JeŜeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest waŜne i 
moŜe podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba Ŝe inne 
postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. 

9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. 
Rada Nadzorcza 

§ 16 
1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przynajmniej 

połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezaleŜni. 
3. Za niezaleŜnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek powiązań, 

mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezaleŜnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a 
w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinnie powiązana ze Spółką, jej 
akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nie 
posiadająca Ŝadnych powiązań z przedsiębiorcami  prowadzącymi działalność konkurencyjną, ich pracownikami, 
podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub z ich pracownikami. 

4. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. 
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi jeden rok. Członek Rady 

Nadzorczej moŜe być w kaŜdym czasie odwołany. 
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba 

członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niŜ 3, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze 
uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 3 
członków. Kadencja dokooptowanego w tym trybie członka Rady kończy się wraz końcem kadencji pozostałych 
członków Rady Nadzorczej. 

7. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego oraz 
Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność – 
Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, kieruje pracami Rady. 

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność - Wiceprzewodniczący, przy 
czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niŜ cztery razy w roku obrotowym. 

9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba Ŝe przepisy prawa przewidują 
surowsze warunki podejmowania uchwał. JeŜeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli jest on nieobecny, głos Wiceprzewodniczącego Rady. Uchwały Rady 
Nadzorczej mogą być podjęte, jeŜeli wszyscy jej członkowie zostali pisemnie, (takŜe w drodze poczty 
elektronicznej), powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz 
co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w 
podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z 
wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

10. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
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bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej 
lub telefaxu, jeŜeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyŜej w ust. 9 i 10 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w 
czynnościach tych osób. 

12. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
13. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone w Regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą 

i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.  
14. Do obowiązków Rady Nadzorczej naleŜą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym: 

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich 
zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty i co do emisji obligacji, 
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyŜszych ocen, 
4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami, 
5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 
6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 
7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, 
8) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu. 

Zarząd 
§ 17 

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, 
organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeŜonych 
przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego 
Zgromadzenia. 

2. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, jeŜeli Zarząd jest wieloosobowy. 
Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. 

3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę 
Nadzorczą. 

4. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje 
głos Prezesa Zarządu. 

5. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes albo w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu. 
6. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu wieloosobowego o zwołaniu posiedzenia Zarządu co najmniej na 3 

dni przed terminem jego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną. 
7. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu moŜe zarządzić inny sposób i termin 

zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia. 
8. Zarząd uwaŜany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy kaŜdy z członków Zarządu został 

skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umoŜliwiającym mu uczestnictwo w 
posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. 

9. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki są 
uprawnieni: Prezes oraz Wiceprezes Zarządu – jednoosobowo, albo jeden członek Zarządu łącznie z Prezesem 
albo Wiceprezesem albo prokurentem. 

§18 

Członkowie Zarządu nie mogą bez pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej prowadzić działalności konkurencyjnej. 

V. GOSPODARKA SPÓŁKI 

§ 19 

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

§ 20 

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 
1) kapitał zakładowy, 
2) kapitał zapasowy, 
3) kapitał rezerwowy, 
4) fundusze celowe. 

2. Spółka moŜe tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub 
wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. 

§ 21 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu 
finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 

§22 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.” 
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VI.3. Definicje i skróty 
Akcje Wprowadzane – 73.530 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 338.681 akcji zwykłych na okaziciela serii D; 

ASO – Alternatywny System Obrotu prowadzony przez GPW; 

Emitent, Spółka – ORGANIC FARMA ZDROWIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 

GPW, Giełda – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie; 

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego; 

Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późniejszymi 
zmianami); 

KSH, Kodeks Spółek Handlowych – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 
poz. 1037 z późniejszymi zmianami); 

MSR 24 – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 24; 

PDA serii D, Prawo do Akcji serii D – papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania, 
niemających formy dokumentu, akcji serii D, powstające z chwilą dokonania przydziału akcji 
serii D i wygasające z chwilą zarejestrowania akcji serii D w depozycie papierów wartościowych 
albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego, odmawiającego wpisu 
podwyŜszenia kapitału zakładowego Emitenta do rejestru przedsiębiorców w wyniku emisji 
akcji serii D; 

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

Prawo Dewizowe – Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe (Dz. U. nr 141 poz. 1178 z późniejszymi 
zmianami); 

Rada Nadzorcza, Rada Nadzorcza Emitenta – Rada Nadzorcza ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.; 

Regulamin ASO – Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą nr 147/2007 Zarządu Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późniejszymi zmianami) 

Statut, Statut Spółki, Statut Emitenta – Statut spółki ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.; 

UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

Ustawa o Obrocie – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 
z późniejszymi zmianami); 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów – Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późniejszymi zmianami); 

Ustawa o Ofercie – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 
poz. 1539 z późniejszymi zmianami); 

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych – Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 z późniejszymi 
zmianami); 

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych – Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami); 

Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych – Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 
cywilnoprawnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r. nr 41 poz. 399 z późniejszymi zmianami); 

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami); 

Ustawa o Rachunkowości – Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. 
nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami); 

WZA – Walne zgromadzenie akcjonariuszy ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A., zwyczajne bądź nadzwyczajne; 

Zarząd, Zarząd Emitenta, Zarząd Spółki – Zarząd ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. 



 

 

DOKUMENT INFORMACYJNY 
 
 
 

 
sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz PDA serii D 

do obrotu na rynku NewConnect 

prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

 

 

AUTORYZOWANY DORADCA 

 
 

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie 
instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla 
spółek, w których inwestowanie moŜe być związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. 

 

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi 
dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). 

 

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie za sobą inwestowanie w instrumenty finansowe 
notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone 
właściwą analizą, a takŜe, jeŜeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. 

 

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem 
faktycznym lub przepisami prawa. 

 

 

Data sporządzenia dokumentu informacyjnego: 24 stycznia 2008 r. 
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WSTĘP 

 

 

EMITENT: 

Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w §1 ust.1 Statutu w brzmieniu: 

ORGANIC FARMA ZDROWIA Spółka Akcyjna. 

Formą prawną Emitenta jest spółka akcyjna. 

Krajem siedziby Emitenta jest Rzeczpospolita Polska. 

Siedzibą Emitenta jest Warszawa 

Adres siedziby: ul. Głubczycka11 lok. 1, 02-417 Warszawa 

Numer telefonu: (+48 22) 851-50-22 

Numer faksu: (+48 22) 851-50-22 

e-mail: info@organicmarket.pl 

Strona internetowa: www.organicmarket.pl 

 

 

AUTORYZOWANY DORADCA: 

Nazwa: ECM Dom Maklerski S.A. 

Siedziba: ul. Emilii Plater 53, 02-014 Warszawa, 

telefon: (+4822) 444-62-26 

telefax: (+4822) 444-62-29 

e-mail: biuro@ecmdm.pl 

Strona internetowa: www.ecmdm.pl 

 

 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wprowadza się do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
na rynku NewConnect, prowadzonym przez GPW: 
 

1) 73.530 Akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN kaŜda, 
2) 338.681 Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN kaŜda oraz 338.681 Praw do 

Akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN kaŜda. 
 

 

Termin waŜności niniejszego Dokumentu Informacyjnego upływa z dniem rozpoczęcia obrotu akcjami lub 
prawami do akcji Emitenta w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, jednakŜe nie później, 
niŜ 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. 

 

Informacje o zmianie danych zawartych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym w terminie jego waŜności, będą 
podawane do publicznej wiadomości na stronach internetowych: 

 

1. Emitenta: www.organicmarket.pl 
2. Autoryzowanego Doradcy: www.ecmdm.pl 
3. Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu: www.newconnect.pl 

 

Informacje aktualizujące dokument informacyjny będą publikowane w trybie jaki został przewidziany dla publikacji 
dokumentu informacyjnego. 



   

 
Strona 3 

 

 

SPIS TREŚCI 

 

WSTĘP ..................................................................................................................................................... 2 

I. CZYNNIKI RYZYKA............................................................................................................................. 6 

I.1. Czynniki Ryzyka Związane z Otoczeniem w Jakim Emitent Prowadzi Działalność ..................................... 6 

I.1.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną............................................................................... 6 

I.1.2. Ryzyko pogorszenia koniunktury na rynku produktów ekologicznych ................................................. 6 

I.1.3. Ryzyko konkurencji...................................................................................................................... 6 

I.1.4. Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawa .................................................................................. 6 

I.1.5. Ryzyko zmiany przepisów podatkowych ......................................................................................... 6 

I.2. Czynniki Ryzyka Związane z Emitentem ............................................................................................... 6 

I.2.1. Sezonowość sprzedaŜy.................................................................................................................. 6 

I.2.2. Ryzyko skali działania ................................................................................................................... 7 

I.2.3. Ryzyko utraty wysoko wykwalifikowanej kadry kierowniczej .............................................................. 7 

I.2.4. Ryzyko związane z lokalizacją punktów sprzedaŜy ............................................................................ 7 

I.2.5. Ryzyko kursu walutowego ............................................................................................................. 7 

I.2.6. Ryzyko związane z prowadzeniem przez Emitenta działalności handlowej na podstawie umów najmu 
lokali .................................................................................................................................................. 7 

I.2.7. UzaleŜnienie od głównych dostawców ............................................................................................ 7 

I.2.8. Ryzyko utraty licencji.................................................................................................................... 7 

I.2.9. Ryzyko związane z czynnikami losowymi ........................................................................................ 7 

I.2.11. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta ....................................................................... 8 

I.3. Czynniki Ryzyka Związane z inwestycją w oferowane akcje ..................................................................... 8 

I.3.1. Ryzyko niskiej płynności akcji........................................................................................................ 8 

I.3.2. Ryzyko związane z notowaniem PDA............................................................................................. 8 

I.3.3. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami Wprowadzanymi ................................................... 8 

I.3.4. Ryzyko związane z wykluczeniem Akcji Wprowadzanych z obrotu ..................................................... 8 

I.3.5. Ryzyko związane z moŜliwością nałoŜenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF .................... 9 

II. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM10 

II.1. Emitent ......................................................................................................................................... 10 

II.2. Autoryzowany Doradca ................................................................................................................... 11 

II.3. Oferujący....................................................................................................................................... 12 

III. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO 
SYSTEMU OBROTU ............................................................................................................................... 13 

III.1. Instrumenty Finansowe  wprowadzane do obrotu.............................................................................. 13 

III.1.1. Uprzywilejowanie instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu ...................................... 13 

III.1.2. Ograniczenia co do przenoszenia praw z wprowadzanych instrumentów finansowych...................... 13 

III.1.3. Zabezpieczenia i świadczenia dodatkowe wynikające z wprowadzanych instrumentów finansowych... 17 

III.2. Podstawa prawna emisji wprowadzanych instrumentów finansowych ................................................... 17 

III.3. Uczestnictwo w dywidendzie........................................................................................................... 20 

III.4. Prawa związane z wprowadzanymi instrumentami finansowymi........................................................... 20 

III.4.1. Prawo do dywidendy................................................................................................................ 20 

III.4.2. Prawo do udziału w WZA i prawo głosu .................................................................................... 20 

III.4.3. Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy ................................ 21 

III.4.4. Prawo do udziału w nadwyŜkach w przypadku likwidacji .............................................................. 21 

III.4.5. Postanowienia w sprawie umorzenia akcji ................................................................................... 21 



   

 
Strona 4 

 

III.4.6. Postanowienia w sprawie zamiany.............................................................................................. 21 

III.4.7. Pozostałe główne prawa korporacyjne ....................................................................................... 22 

III.5. Zasady polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy ........................................................................... 22 

III.6. Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi 
objętymi niniejszym Dokumentem Informacyjnym, ze wskazaniem płatnika podatku ..................................... 23 

III.6.1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia akcji ........................................ 23 

III.6.2. Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu dywidendy .......................................................... 23 

III.6.3. Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia Praw do Akcji ..................................................... 24 

III.6.4. Opodatkowanie spadków i darowizn.......................................................................................... 24 

III.6.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych ..................................................................................... 25 

III.6.6. Odpowiedzialność płatnika....................................................................................................... 25 

IV. DANE O EMITENCIE ...................................................................................................................... 26 

IV.1. Podstawowe informacje o Emitencie................................................................................................ 26 

IV.2. Data utworzenia Emitenta i czas na jaki został utworzony................................................................... 26 

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent..................... 26 

IV.4. Postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego rejestru .................................................................... 26 

IV.5. Opis historii Emitenta .................................................................................................................... 26 

IV.6. Kapitały (fundusze) własne Emitenta i zasady ich tworzenia................................................................ 27 

IV.7. Nieopłacona część kapitału zakładowego ......................................................................................... 27 

IV.8. Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji 
zamiennych lub z obligacji z prawem pierwszeństwa, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyŜszenia 
kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji............................... 27 

IV.9. PodwyŜszenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego................................................. 28 

IV.10. Notowanie instrumentów finansowych Emitenta ............................................................................. 28 

IV.11. Powiązania organizacyjne lub kapitałowe  Emitenta, mające istotny  wpływ na jego działalność ............. 28 

IV.12. Produkty, towary i usługi Emitenta................................................................................................. 29 

IV.13. Inwestycje krajowe i zagraniczne Emitenta, w tym inwestycje kapitałowe ............................................ 33 

IV.14. Wszczęte wobec Emitenta postępowania upadłościowe, układowe lub likwidacyjne ............................. 33 

IV.15. Wszczęte wobec Emitenta postępowania ugodowe, arbitraŜowe lub egzekucyjne, mające lub mogące mieć 
istotne znaczenie dla jego działalności ...................................................................................................... 34 

IV.16. Inne postępowania ....................................................................................................................... 34 

IV.17. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów 
finansowych.......................................................................................................................................... 34 

IV.18. Nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Emitenta w 
okresie objętym sprawozdaniami finansowymi, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym ..................... 34 

IV.19. Istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta, powstałe po sporządzeniu 
sprawozdań finansowych, zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnych .................................................. 34 

IV.20. Dane osób zarządzających i nadzorujących Emitenta ........................................................................ 34 

IV.20.1. Zarząd.................................................................................................................................. 34 

IV.20.2. Rada Nadzorcza .................................................................................................................... 35 

IV.21. Struktura akcjonariatu Emitenta ..................................................................................................... 37 

V. SPRAWOZDANIA FINANSOWE........................................................................................................ 38 

V.1. Dane finansowe Emitenta ................................................................................................................ 38 

V.2. Opis sytuacji finansowej emitenta...................................................................................................... 38 

V.3. Historyczne dane finansowe ............................................................................................................. 41 

VI. ZAŁĄCZNIKI ................................................................................................................................... 78 

VI.1. Odpis z właściwego rejestru ............................................................................................................ 78 

VI.2. Statut ........................................................................................................................................... 85 



   

 
Strona 5 

 

VI.2.1. Jednolity tekst Statutu na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego...................................... 85 

1. Kapitał zakładowy moŜe zostać podwyŜszony równieŜ w granicach kapitału docelowego............................ 87 

2. Do podwyŜszenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upowaŜniony Zarząd przez trzy 
lata od dnia rejestracji statutu Spółki. UpowaŜnienie zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego uprawnia 
równieŜ do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później 
niŜ okres, na który zostało udzielone upowaŜnienie. ...................................................................................... 87 

3. UpowaŜnienie Zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego moŜe zostać udzielone na kolejne okresy, nie 
dłuŜsze jednak niŜ trzy lata. Udzielenie upowaŜnienia wymaga zmiany Statutu................................................... 87 

4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 1.147.000 (jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy) złotych. Zarząd 
moŜe wydać akcje w zamian za wkłady pienięŜne lub za wkłady niepienięŜne. ................................................... 87 

5. Zarząd moŜe dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyŜszeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie 
moŜe dokonać podwyŜszenia ze środków własnych Spółki. ............................................................................ 87 

6. Zarząd nie moŜe wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu 
akcjonariuszowi osobistych uprawnień. ........................................................................................................ 87 

7. Decyzje we wszystkich sprawach związanych z podwyŜszeniem kapitału zakładowego, w szczególności w 
sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepienięŜne – podejmuje Zarząd. .......... 87 

8. Zarząd upowaŜniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, 
za zgodą Rady Nadzorczej. ......................................................................................................................... 87 

9. Uchwała Zarządu o podwyŜszeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w 
granicach statutowego upowaŜnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyŜszeniu kapitału 
zakładowego............................................................................................................................................. 87 

VI.2.2. Uchwały w sprawie zmian Statutu, nie zarejestrowane przez właściwy Sąd ...................................... 90 

z dnia 30 listopada 2007 r. .......................................................................................................................... 90 

1. Kapitał zakładowy moŜe zostać podwyŜszony równieŜ w granicach kapitału docelowego............................ 92 

2. Do podwyŜszenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upowaŜniony Zarząd przez trzy 
lata od dnia rejestracji statutu Spółki. UpowaŜnienie zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego uprawnia 
równieŜ do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później 
niŜ okres, na który zostało udzielone upowaŜnienie. ...................................................................................... 92 

3. UpowaŜnienie Zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego moŜe zostać udzielone na kolejne okresy, nie 
dłuŜsze jednak niŜ trzy lata. Udzielenie upowaŜnienia wymaga zmiany Statutu................................................... 92 

4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 1.147.000 (jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy) złotych. Zarząd 
moŜe wydać akcje w zamian za wkłady pienięŜne lub za wkłady niepienięŜne. ................................................... 92 

5. Zarząd moŜe dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyŜszeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie 
moŜe dokonać podwyŜszenia ze środków własnych Spółki. ............................................................................ 92 

6. Zarząd nie moŜe wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu 
akcjonariuszowi osobistych uprawnień. ........................................................................................................ 92 

7. Decyzje we wszystkich sprawach związanych z podwyŜszeniem kapitału zakładowego, w szczególności w 
sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepienięŜne – podejmuje Zarząd. .......... 92 

8. Zarząd upowaŜniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, 
za zgodą Rady Nadzorczej. ......................................................................................................................... 92 

9. Uchwała Zarządu o podwyŜszeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w 
granicach statutowego upowaŜnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyŜszeniu kapitału 
zakładowego............................................................................................................................................. 92 

VI.3. Definicje i skróty ........................................................................................................................... 95 



   

 
Strona 6 

 

 

I. CZYNNIKI RYZYKA 

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących akcji potencjalni inwestorzy powinni dokładnie 
przeanalizować czynniki ryzyka i inne informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym. KaŜde z omówionych 
poniŜej ryzyk moŜe mieć istotnie negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Spółki, 
a tym samym moŜe mieć istotnie negatywny wpływ na cenę akcji lub prawa inwestorów wynikające z tych akcji, w 
wyniku czego inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych. Potencjalni 
inwestorzy powinni mieć świadomość, Ŝe wartość Akcji oraz dochód z nich moŜe się zmniejszyć i Ŝe mogą nie 
otrzymać zwrotu z dokonanej inwestycji. 

Potencjalni inwestorzy powinni mieć świadomość, Ŝe ryzyka opisane poniŜej mogą nie być wszystkimi ryzykami, na 
jakie naraŜona jest Spółka. Emitent przedstawił tylko te czynniki ryzyka dotyczące jego działalności operacyjnej, 
które są mu znane. Mogą istnieć jeszcze inne czynniki ryzyka, które zdaniem Emitenta nie są obecnie przez niego 
zidentyfikowane, a które mogłyby wywołać skutki, o których mowa powyŜej. 

I.1. Czynniki Ryzyka Związane z Otoczeniem w Jakim Emitent Prowadzi Działalność 

I.1.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Emitent działa wyłącznie na rynku krajowym w związku z tym jego działalność zaleŜy od sytuacji 
makroekonomicznej Polski. Popyt na wyroby spółki związany jest głównie z poziomem wydatków konsumpcyjnych 
a więc z sytuacją finansową konsumentów. Obecnie obserwujemy wzrost siły nabywczej ludności spowodowany 
korzystną sytuacją gospodarczą kraju. Jednak istnieje moŜliwość, Ŝe ciągu najbliŜszych kilku lat sytuacja 
makroekonomiczna ulegnie pogorszeniu. 

I.1.2. Ryzyko pogorszenia koniunktury na rynku produktów ekologicznych 

Zdrowy tryb Ŝycia staje się coraz bardziej popularny w Polsce. Przekłada się to na wzrost zainteresowania zdrową 
Ŝywnością i innymi produktami ekologicznymi. Co prawda rynek Ŝywności ekologicznej w Polsce dopiero się 
formuje ale przewiduje się, Ŝe dynamicznie będzie się rozwijał a wzrost zainteresowania produktami ekologicznymi 
będzie trwałym trendem. OstroŜne szacunki mówią o 30% rocznym wzroście rynku przez następne 10 lat. Emitent 
nie moŜe jednak zapewnić, Ŝe szacunki okaŜą się prawdziwe. Nie jest wykluczone, Ŝe na skutek nieprzewidywalnych 
okoliczności obecnie obserwowana tendencja ulegnie zmianie, co moŜe negatywnie wpłynąć na działalność, wyniki i 
sytuację finansową Emitenta. 

I.1.3. Ryzyko konkurencji 

Na Polskim rynku nie istnieją sieci delikatesów czy sklepów specjalistycznych prowadzące działalność na taką samą 
skalę jak Emitent. Rynek detalicznej sprzedaŜy produktów ekologicznych w Polsce jest bardzo rozdrobniony. Poza 
sklepami specjalistycznymi sprzedaŜ prowadzą supermarkety i hipermarkety na wydzielonych półkach. Produkty 
ekologiczne moŜna równieŜ nabyć na niektórych stałych lub okazjonalnych straganach. W związku z tym pozycję 
konkurencyjną Emitenta moŜna określić jako bardzo dobrą. ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. jest pionierem 
na rynku detalicznej sprzedaŜy Ŝywności ekologicznej i niemodyfikowanej. 

Nie ma jednak pewności, Ŝe w przyszłości na rynku nie pojawią się inne podmioty prowadzące podobną do Emitenta 
działalność. Ponadto istnieje ryzyko wzrostu konkurencji poprzez umocnienie pozycji podmiotów obecnie 
funkcjonujących na rynku. 

Emitent zamierza przeciwdziałać temu ryzyku poprzez intensyfikację inwestycji w rozbudowę sieci delikatesów oraz 
rozszerzanie działalności o otwieranie i prowadzenie lokali gastronomicznych ze zdrową Ŝywnością. Inwestycje te 
moŜliwe będą dzięki pozyskaniu kapitału poprzez emisję nowych akcji. 

I.1.4. 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 rozbieŜności 
interpretacyjnych przepisów prawa dokonywanych przez Emitenta oraz organy administracji. 

I.1.5. Ryzyko zmiany przepisów podatkowych 

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami, a wiele z nich nie zostało sformułowanych w sposób 
dostatecznie precyzyjny i brak jest jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym 
zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, są w 
dalszym ciągu niejednolite. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności polskich przepisów 
podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego w państwach naleŜących do UE. Emitent nie moŜe 
wykluczyć zmian w przepisach podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na jego działalność. 

I.2. Czynniki Ryzyka Związane z Emitentem 

I.2.1. Sezonowość sprzedaŜy 

Z uwagi na charakter prowadzonej przez Emitenta działalności, przychody Emitenta podlegają sezonowym 
wahaniom. Najsłabsze obroty występują latem zwłaszcza w sezonie urlopowym, kiedy sprzedaŜ spada o 30% w 
stosunku do średniej rocznej. Najlepsze obroty występują zimą i wiosną, głównie w okresach przedświątecznych. 
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Obroty w grudniu i kwietniu podnoszą się o 30% w stosunku do średniej rocznej. Znaczną część asortymentu 
Emitenta stanowią produkty spoŜywcze, na które popyt najsilniej podlega wahaniom sezonowym. Emitent stara się 
zdywersyfikować ofertę wprowadzając do asortymentu produkty dla alergików, diabetyków, kobiet w ciąŜy, 
karmiących mam, jak równieŜ produkty niespoŜywcze – kosmetyki, środki czystości. Emitent rozpoczyna równieŜ 
otwieranie i prowadzenie lokali gastronomicznych ze zdrową Ŝywnością – są to restauracje wegetariańskie znanej w 
Polsce sieci Green Way otwierane na zasadzie współpracy franchisingowej. Podejmowane działania spowodują w 
przyszłości zmniejszenie cyklicznych wahań sprzedaŜy. 

I.2.2. Ryzyko skali działania 

Zwiększenie liczby punktów sprzedaŜy moŜe spowodować przejściowe problemy z zaopatrzeniem. W przypadku 
szybkiego rozwoju Emitenta pojawi się równieŜ konieczność zwiększenia liczby wysokokwalifikowanych 
pracowników, co będzie miało wpływ na zwiększenie się kosztów operacyjnych Emitenta. Przez pewien okres czasu 
nowe placówki nie będą rentowne, co moŜe spowodować przejściowo pogorszenie wyników finansowych Emitenta. 
Emitent tworzy własne centrum logistyczne w celu optymalizacji dystrybucji, co przyczyni się do znacznego 
zwiększenia efektywności zarządzania sprzedaŜą. 

I.2.3. Ryzyko utraty wysoko wykwalifikowanej kadry kierowniczej 

Aktualne otoczenie makroekonomiczne i gospodarcze w Polsce nie sprzyja budowaniu stabilnego zespołu wysoko 
wykwalifikowanej kadry. Gwałtowna presja na wzrost płac i znaczące zmniejszenie stopy bezrobocia to dwa 
zasadnicze czynniki wzrostu tego typu ryzyka. Istnieje ryzyko, iŜ utrata kluczowych pracowników moŜe w krótkim 
terminie wpłynąć na spadek efektywności działania Emitenta. Dlatego Emitent prowadzi motywacyjny system 
premiowy zaleŜny bezpośrednio od wypracowanych wyników, który jest bardzo pozytywnie odbierany przez 
pracowników. Zakłada się okresową kontrolę i potencjalną modyfikację tego systemu do aktualnych warunków 
rynkowych. W dalszej perspektywie zakłada się wprowadzenie systemu opcji na akcje dla kluczowej kadry 
menedŜerskiej. 

I.2.4. Ryzyko związane z lokalizacją punktów sprzedaŜy 

Jednym z najwaŜniejszych czynników wpływających na przyszłe przychody ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. 
jest wybranie lokalizacji punktów sprzedaŜy. Są to przede wszystkim duŜe centra handlowe. W przypadku podjęcia 
błędnej decyzji Emitent naraŜa się na znaczne koszty. Dotychczasowe sukcesy Emitenta i jego pozycja na rynku 
świadczą o skuteczności podjętych decyzji i działań. Doświadczona kadra zarządzająca Emitenta gwarantuje trafność 
podejmowanych w przyszłości decyzji. 

I.2.5. Ryzyko kursu walutowego 

Ze względu na to, Ŝe 35% produktów oferowanych w punktach sprzedaŜy Emitenta stanowią produkty 
importowane, Emitent ponosi znaczącą część kosztów w walutach obcych. Ponadto ORGANIC FARMA 
ZDROWIA S.A. związany jest umowami najmu nieruchomości denominowanymi w Euro. W przypadku 
niekorzystnych wahań kursów walut koszty działalności Emitenta mogą wzrosnąć co negatywnie przełoŜy się na 
wynik finansowy. W związku z tym istnieje ryzyko naraŜenia na niekorzystne wahania kursów walut. Obecna sytuacja 
makroekonomiczna sprzyja umacnianiu się polskiej waluty co zmniejsza koszty najmu oraz koszty importowanych 
produktów. Nie moŜna jednak wykluczyć, Ŝe obserwowana tendencja w przyszłości ulegnie odwróceniu. Obecnie 
Emitent nie posiada Ŝadnych kredytów i poŜyczek w walutach obcych. Emitent nie zabezpiecza się przed 
niekorzystnymi zmianami kursu walutowego. 

I.2.6. Ryzyko związane z prowadzeniem przez Emitenta działalności handlowej na podstawie umów najmu lokali 

Emitent nie posiada własnych nieruchomości co wymusza prowadzenie działalność handlowej w wynajmowanych 
lokalach. Umowy najmu zawierane są na 5 albo 10 lat, bez prawa do ich przedterminowego rozwiązania, co zapewnia 
stabilność funkcjonowania placówek handlowych (moŜliwość wypowiedzenia umowy przez wynajmującego w 
enumeratywnie wskazanych przypadkach zawinionych przez Emitenta np. nieuiszczania czynszu). W przypadku 
braku rentowności danej placówki handlowej, treść umów najmu ogranicza moŜliwość zmiany przeznaczenia lokalu 
na inny rodzaj działalności albo podnajem. Natomiast w przypadku nie przedłuŜenia stosunku najmu po jego 
wygaśnięciu zachodziła będzie konieczność poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych ze zmianą lokalizacji 
placówki. 

I.2.7. UzaleŜnienie od głównych dostawców 

Emitent zaopatruje się u ponad 100 róŜnych dostawców z czego około 10 moŜna nazwać głównymi. W przypadku 
wstrzymania dostaw, od któregoś z głównych dostawców istnieje ryzyko chwilowego braku zaopatrzenia w pewne 
produkty i chwilowe zmniejszenie obrotów i pogorszenie wyniku finansowego. Niemniej Ŝaden z dostawców nie jest 
na tyle dominujący aby trwale zagrozić dostawom do spółki. 

I.2.8. Ryzyko utraty licencji 

Na lokale gastronomiczne ze zdrową Ŝywością otwierane na zasadzie Franchisingu. Emitent posiada licencje od 
spółki Green Way Sp. z o.o. Ryzyko utraty takiej licencji jest niewielkie i dotyczy standardowych sytuacji czyli 
niepłacenie opłat licencyjnych lub raŜącego naruszenia postanowień umowy. 

I.2.9. Ryzyko związane z czynnikami losowymi 

Czynnikiem mogącym powodować zniszczenie jest poŜar lub inny czynnik losowy. Aby zminimalizować ryzyko 
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utraty wyposaŜenia oraz towarów Spółka posiada umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
a takŜe od aktów terroryzmu. 

I.2.11. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta 

Przed objęciem emisji akcji serii D, dwóch członków zarządu Emitenta posiadało 79,27% głosów na WZA. 

Po przeprowadzeniu emisji akcji serii D w rękach dotychczasowych akcjonariuszy pozostaną akcje dające łącznie 
69,36% głosów na WZA, co oznacza, Ŝe od ich decyzji zaleŜą kierunki rozwoju spółki Emitenta. Trzeba jednak 
zaznaczyć, Ŝe obecny Zarząd jest związany ze Spółką od momentu jej powstania w 2006 r., co dowodzi stabilności i 
stanowi rękojmię kontynuacji polityki rozwoju Spółki. 

I.3. Czynniki Ryzyka Związane z inwestycją w oferowane akcje 

I.3.1. Ryzyko niskiej płynności akcji 

Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na Ŝadnym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. 
Nie ma więc pewności, Ŝe papiery wartościowe Emitenta będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu 
do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Cena akcji moŜe być niŜsza niŜ ich cena emisyjna na skutek szeregu 
czynników, między innymi okresowych zmian wyników operacyjnych Emitenta, liczby oraz płynności notowanych 
akcji, poziomu inflacji, zmiany globalnych, regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych 
oraz sytuacji na innych światowych rynkach papierów wartościowych. ASO jest nowym rynkiem utworzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i istnieje ryzyko, Ŝe spółki notowane na tym rynku będą się 
charakteryzowały małą płynnością. Tym samym mogą występować trudności w sprzedaŜy duŜej liczby akcji w 
krótkim okresie czasu, co moŜe powodować dodatkowo znaczne obniŜenie cen akcji będących przedmiotem obrotu. 

I.3.2. Ryzyko związane z notowaniem PDA 

Ryzyko to związane z charakterem obrotu PDA na rynku. Wprowadzenie PDA do alternatywnego sytemu obrotu na 
rynku NewConnect wymaga szczegółowych ustaleń z KDPW i GPW. Natomiast charakter obrotu PDA rodzi 
ryzyko, iŜ w sytuacji niedojścia do skutku emisji akcji serii D, posiadacz PDA otrzyma jedynie zwrot środków w 
wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się na rachunku inwestora i ich ceny emisyjnej (27,20 zł). Dla 
inwestorów, którzy nabędą PDA serii D na GPW moŜe oznaczać to poniesienie straty, w sytuacji gdy cena, jaką 
zapłacą oni na rynku wtórnym za PDA, będzie wyŜsza od ceny emisyjnej akcji serii D (27,20 zł). Zwrot środków 
nastąpi nie później niŜ w terminie wskazanym w Art. 431 §5 Kodeksu Spółek Handlowych. Decyzje o zwrocie 
środków podejmie Zarząd spółki Emitenta. 

I.3.3. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami Wprowadzanymi 

Zgodnie z postanowieniami §11 Regulaminu ASO, organizator alternatywnego systemu moŜe zawiesić obrót 
instrumentami finansowymi na okres nie dłuŜszy niŜ 3 miesiące: 

1) na wniosek emitenta, 
2) jeŜeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
3) jeŜeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 

W przypadkach określonych przepisami prawa, organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi na 
okres nie dłuŜszy, niŜ miesiąc. 

Ponadto, zgodnie z postanowieniami §16 ust. 1 pkt. 2) Regulaminu ASO, jeŜeli emitent nie wykonuje obowiązków 
wskazanych w rozdziale V Regulaminu ASO, organizator ASO moŜe zawiesić obrót instrumentami finansowymi 
emitenta w alternatywnym systemie. 

W przypadku zawieszenia obrotu Akcjami Wprowadzanymi w alternatywnym systemie, Inwestorzy muszą liczyć się z 
utratą płynności notowań przez okres zawieszenia. 

I.3.4. Ryzyko związane z wykluczeniem Akcji Wprowadzanych z obrotu 

Zgodnie z postanowieniami §12 ust. 1 Regulaminu ASO, organizator alternatywnego systemu moŜe wykluczyć 
instrumenty finansowe z obrotu: 

1) na wniosek emitenta, z zastrzeŜeniem moŜliwości uzaleŜnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez 
emitenta dodatkowych warunków, 

2) jeŜeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
3) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo 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 postanowieniami §12 ust. 2 Regulaminu ASO, organizator alternatywnego systemu wyklucza instrumenty 
finansowe z obrotu: 

1) w przypadkach określonych przepisami prawa, 
2) jeŜeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 
3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów. 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, organizator ASO moŜe zwiesić obrót 
tymi instrumentami. 

Ponadto, zgodnie z postanowieniami §16 ust. 1 pkt. 3) Regulaminu ASO, jeŜeli emitent nie wykonuje obowiązków 
wskazanych w rozdziale V Regulaminu ASO, organizator ASO moŜe wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z 
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obrotu w alternatywnym systemie. 

W przypadku wykluczenia Akcji Wprowadzanych z obrotu w ASO, inwestorzy muszą liczyć się z utratą płynności 
przez te papiery wartościowe oraz spadkiem ich wartości rynkowej. 

I.3.5. Ryzyko związane z moŜliwością nałoŜenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF 

Komisja Nadzoru Finansowego moŜe nałoŜyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o 
Obrocie. 
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II. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE 
INFORMACYJNYM 

II.1. Emitent 
Nazwa: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. 
Siedziba: ul. Głubczycka11 lok. 1, 02-417 Warszawa 
telefon: (+48 22) 851 50 22 
e-mail: info@organicmarket.pl 
Strona internetowa: www.organicmarket.pl 
 

 

W imieniu Emitenta działają następujące osoby: 
− Sławomir Chłoń   Prezes Zarządu 
− Przemysław Eliasz Tomaszewski Wiceprezes Zarządu 

 
Wymienione wyŜej osoby są odpowiedzialne za wszystkie informacje zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym. 

 

 

Niniejszym oświadczam, Ŝe zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołoŜeniu naleŜytej staranności, by zapewnić taki 
stan, wszystkie informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 
faktycznym oraz Ŝe w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego treść i 
znaczenie. 
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II.2. Autoryzowany Doradca 
Nazwa: ECM Dom Maklerski S.A. 

Siedziba: ul. Emilii Plater 53, 02-014 Warszawa, 

telefon: (+4822) 444-62-26 

telefax: (+4822) 444-62-29 

e-mail: biuro@ecmdm.pl 

Strona internetowa: www.ecmdm.pl 

 

 

W imieniu Autoryzowanego Doradcy działają następujące osoby: 

 

Klaudiusz Wolny – Prezes Zarządu, 

Marcin Raszkowski – Członek Zarządu, 

Wiesław Schabowski – Członek Zarządu. 

 

 

Niniejszym oświadczamy, Ŝe Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w 
Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007r. (z późniejszymi zmianami), oraz Ŝe według 
naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mi przez Emitenta, informacje 
zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, Ŝe nie 
pominięto w nim Ŝadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych 
wprowadzonych do obrotu, a takŜe, Ŝe Dokument Informacyjny opisuje rzetelnie czynniki ryzyka związane z 
udziałem w obrocie tymi instrumentami finansowymi. 
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II.3. Oferujący 

Nazwa: ECM Dom Maklerski S.A. 

Siedziba: ul. Emilii Plater 53, 02-014 Warszawa, 

telefon: (+4822) 444-62-26 

telefax: (+4822) 444-62-29 

e-mail: biuro@ecmdm.pl 

Strona internetowa: www.ecmdm.pl 

 

W imieniu Domu Maklerskiego występują następujące osoby: 

 

Klaudiusz Wolny – Prezes Zarządu, 

Marcin Raszkowski – Członek Zarządu, 

Wiesław Schabowski – Członek Zarządu. 
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III. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO 
ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 

III.1. Instrumenty Finansowe  wprowadzane do obrotu 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wprowadza się do alternatywnego systemu obrotu na rynku 
NewConnect, prowadzonym przez GPW: 

1) 73.530 Akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN kaŜda, 
2) 338.681 Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN kaŜda oraz 338.681 Praw do 

Akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN kaŜde. 
 
Akcje serii C były oferowane w drodze niepublicznej subskrypcji, w terminie od 3 grudnia 2007 r. do 17 grudnia 
2007 r. 
Cena emisyjna, po jakiej były oferowane akcje serii C wynosiła 20,40 zł. 
Akcje zostały objęte przez 5 akcjonariuszy. 
Akcje serii D były oferowane w drodze niepublicznej subskrypcji, w terminie od 3 grudnia 2007 r. do 23 stycznia 
2008 r. 
Cena emisyjna, po jakiej były oferowane akcje serii D wynosiła 27,20 zł. 
Akcje zostały objęte przez 55 akcjonariuszy. 
Koszty poniesione przez emitenta z tytułu przygotowania i przeprowadzenia oferty akcji serii C i D wyniosły 580.000 
zł w tym m.in.: 

- koszty przeprowadzenia sprzedaŜy – 320.000 zł 
- koszty doradztwa i przygotowania dokumentu informacyjnego – 98.000 zł, 
- koszt promocji oferty – 60.000 zł, 

 
 
 

 

III.1.1. Uprzywilejowanie instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu 

Akcje serii C i D są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

III.1.2. Ograniczenia co do przenoszenia praw z wprowadzanych instrumentów finansowych 

III.1.2.1. Obowiązki, ograniczenia i odpowiedzialność wynikające z Ustawy o Ofercie 
Ustawa o Ofercie nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których 
udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn szereg restrykcji i 
obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń. 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie publicznej, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 
75% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% 
ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 20%, 
25%, 33%, 50% albo 75% lub mniej ogólnej liczby głosów jest zobowiązany zawiadomić o tym KNF oraz spółkę, w 
terminie 4 dni od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej 
zmianie lub przy zachowaniu naleŜytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o 
Ofercie - obowiązek dokonania zawiadomienia powstaje równieŜ w przypadku zmiany dotychczas posiadanego 
udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Wykaz informacji 
przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie. JeŜeli 
zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów musi ono 
zawierać dodatkowo informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w 
okresie 12 miesięcy od złoŜenia zawiadomienia oraz celu zwiększania. W przypadku zmiany zamiarów lub celu, 
akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niŜ w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, 
poinformować o tym KNF oraz tę spółkę. 

Stosownie do art. 89 Ustawy o Ofercie akcjonariusz nie moŜe wykonywać prawa głosu z akcji nabytych z 
naruszeniem wskazanych powyŜej obowiązków dotyczących ujawnienia stanu posiadania znacznych pakietów akcji 
spółek publicznych. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników 
głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie akcje obciąŜone zastawem nie mogą być przedmiotem obrotu do chwili 
jego wygaśnięcia, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie 
zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 
kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb 
postępowania wskazany w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Obrocie. 

 

Stosownie do treści art. 87 Ustawy o Ofercie obowiązki określone powyŜej spoczywają: 

1) równieŜ na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w 
związku z: 
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a) zajściem innego niŜ czynność prawna zdarzenia prawnego, 

b) nabywaniem lub zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spółki publicznej, kwitów depozytowych 
wystawionych w związku z akcjami takiej spółki, jak równieŜ innych papierów wartościowych, z których 
wynika prawo lub obowiązek nabycia jej akcji, 

c) uzyskaniem statusu podmiotu dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej posiadającej 
akcje spółki publicznej, lub w innej spółce kapitałowej bądź innej osobie prawnej będącej wobec niej 
podmiotem dominującym, 

d) dokonywaniem czynności prawnej przez jego podmiot zaleŜny lub zajściem innego zdarzenia prawnego 
dotyczącego tego podmiotu zaleŜnego; 

2)  na funduszu inwestycyjnym - równieŜ 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)  równieŜ na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji 
nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o Obrocie, 

b) w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 4 Ustawy o Obrocie - w zakresie 
akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako 
zarządzający, moŜe 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) równieŜ na podmiocie prowadzącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, który w 
ramach reprezentowania posiadaczy papierów wartościowych wobec emitentów tych papierów wykonuje, na zlecenie 
osoby trzeciej, prawo głosu z akcji spółki publicznej, jeŜeli osoba ta nie wydała wiąŜącej dyspozycji co do sposobu 
głosowania; 

5) równieŜ łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania 
przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu dotyczącego istotnych 
spraw spółki, chociaŜby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie 
tych obowiązków; 

6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt. 5), posiadając akcje spółki publicznej, w 
liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych 
przepisach. 

W przypadkach, o których mowa w punktach 5) i 6), obowiązki określone w tym rozdziale mogą być wykonywane 
przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 

Istnienie porozumienia, o którym mowa w punkcie 5), domniemywa się w przypadku podejmowania czynności 
określonych w tym przepisie przez: 

1) małŜonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak 
równieŜ osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 

2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 

3) mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upowaŜnionego do dokonywania na 
rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych; 

4) jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. 

 

Obowiązki określone powyŜej powstają równieŜ w przypadku, gdy prawa głosu są związane z: 

1) 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 uwaŜa się za naleŜące do podmiotu, na rzecz którego 
ustanowiono zabezpieczenie; 

2) akcjami, z których prawa przysługują danemu podmiotowi osobiście i doŜywotnio; 

3) papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który moŜe nimi rozporządzać 
według własnego uznania. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie powyŜej określonych obowiązków : 

1) po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zaleŜne; 

2) po stronie podmiotu prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, który w 
ramach reprezentowania posiadaczy papierów wartościowych wobec emitentów tych papierów wykonuje, na 
zlecenie osoby trzeciej, prawo głosu z akcji spółki publicznej, jeŜeli osoba ta nie wydała wiąŜącej dyspozycji co 
do sposobu głosowania – wlicza się liczbę głosów z akcji spółki objętych zleceniem udzielonym temu 
podmiotowi przez osobę trzecią; 

3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeŜeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub 
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wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

 

Zgodnie z postanowieniami Art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie, na kaŜdego kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, 
o którym mowa w art. 69, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych 
przepisach, a takŜe kto dopuszcza się czynu określonego powyŜej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej 
lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej KNF moŜe, w drodze decyzji, następującej po 
przeprowadzeniu rozprawy nałoŜyć karę pienięŜną do wysokości 1.000.000 PLN. Zgodnie z postanowieniami Art. 97 
ust. 2 Ustawy o Ofercie kara ta moŜe zostać nałoŜona odrębnie za kaŜdy z czynów wyszczególnionych powyŜej. 
Kara moŜe teŜ być nałoŜona odrębnie na kaŜdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia, o którym mowa 
w Art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o Ofercie. 

W decyzji o nałoŜeniu kary KNF moŜe wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania 
czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałoŜenia kary pienięŜnej. W razie 
bezskutecznego upływu tego terminu KNF moŜe powtórnie wydać decyzję o nałoŜeniu kary. 

III.1.2.2. Obowiązki, ograniczenia i odpowiedzialność wynikające z Ustawy o Obrocie 
Zgodnie z postanowieniami Art. 7 Ustawy o Obrocie, prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych 
powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej 
posiadaczem tego rachunku. Umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych 
przenosi te papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. W przypadku 
gdy ustalenie prawa do poŜytków ze zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło w dniu, w którym w 
depozycie papierów wartościowych powinno zostać przeprowadzone rozliczenie transakcji, lub później, a papiery te 
są nadal zapisane na rachunku zbywcy, poŜytki przypadają nabywcy w chwili dokonania zapisu na jego rachunku 
papierów wartościowych. W przypadku gdy nabycie zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło na 
podstawie zdarzenia prawnego powodującego z mocy ustawy przeniesienie tych papierów, zapis na rachunku 
papierów wartościowych nabywcy jest dokonywany na jego Ŝądanie. 

Na podstawie Art. 159 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 
wystawca 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. Nie mogą 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. 

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 Ŝe 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 Ŝe 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 Ŝe 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 Komisji Nadzoru Finansowego informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi 
powiązane, o których mowa w Art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub 
zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych 
powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących 
przedmiotem ubiegania sie o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. 

Zgodnie z postanowieniami Art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie, osoba wymieniona w Art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a tej 
ustawy (osoba, która posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach Spółki, posiadaniem w 
Spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania 
zawodu, a takŜe stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – w szczególności 
członek zarządu, rady nadzorczej, prokurent lub pełnomocnik Emitenta lub wystawca, jego pracownicy, biegli 
rewidenci albo inne osoby pozostające z Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym 
o podobnym charakterze), która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w Art. 
159 ust. 1 Ustawy o Obrocie, tj. nabywa lub zbywa na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcje Emitenta, prawa 
pochodne dotyczące akcji Emitenta oraz inne instrumenty finansowe z nimi powiązane albo dokonuje, na rachunek 
własny lub osoby trzeciej, inne czynności prawne powodujące lub mogące powodować rozporządzenie takimi 
instrumentami finansowymi, Komisja Nadzoru Finansowego moŜe nałoŜyć w drodze decyzji administracyjnej karę 
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pienięŜną do wysokości 200 tys. złotych. Kara taka nie moŜe zostać nałoŜona, jeŜeli wyŜej wymieniona osoba zleciła 
uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów 
wartościowych, w sposób który uniemoŜliwia jej ingerencję w podejmowane na jej rachunek decyzje. Wydanie takiej 
decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 

Zgodnie z postanowieniami Art. 160 ust. 1 ustawy osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub 
nadzorczych Emitenta albo będące jego prokurentami oraz inne osoby, pełniące w strukturze organizacyjnej 
Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub 
pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i 
perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru 
Finansowego oraz temu Emitentowi informacji o zawartych przez nie oraz osoby blisko z nimi związane, na własny 
rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych 
instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Na podstawie Art. 
175 ust. 1 Ustawy o Obrocie na osobę, która nie wykonała lub nienaleŜycie wykonała obowiązek wynikający z Art. 
160 ust. 1 tej ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego moŜe nałoŜyć w drodze decyzji administracyjnej karę pienięŜną 
do wysokości 100.000 złotych. JeŜeli jednak osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność 
maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza jej ingerencję w podejmowane 
na jej rachunek decyzje albo przy zachowaniu naleŜytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o 
dokonaniu transakcji kara, o której mowa powyŜej nie zostanie nałoŜona. Wydanie takiej decyzji następuje po 
przeprowadzeniu rozprawy. 

Zgodnie z brzmieniem Art. 161 ust. 3 Ustawy o Obrocie, wyŜej omówione zakazy i wymogi wynikające z przepisów 
art. 156-160 tej ustawy, mają zastosowanie równieŜ wobec akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu 
na rynku NewConnect. 

III.1.2.3. Obowiązki, ograniczenia i odpowiedzialność wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów 
Zgodnie z podstawową regulacja przewidzianą w art. 13 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów zamiar 
koncentracji przedsiębiorców, podlega zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, jeŜeli łączny światowy obrót przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył równowartość 1 mld 
EUR lub jeŜeli łączny obrót na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji 
w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył równowartość 50 mln EUR Prezes UOKiK wydaje 
zgodę na taką koncentrację, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności 
przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 

PowyŜszy obrót obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji jak i 
pozostałych przedsiębiorców naleŜących do grup kapitałowych, do których naleŜą przedsiębiorcy bezpośrednio 
uczestniczący w koncentracji. 

Przepisy Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów znajdują zastosowanie nie tylko do przedsiębiorców w 
rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej lecz równieŜ, zgodnie z art. 4 pkt. 1 lit. c) Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów, do osób fizycznych posiadających kontrolę w rozumieniu przepisów Ustawy o 
Ochronie Konkurencji i Konsumentów nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby taka osoba fizyczna nie 
prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, o ile taka osoba fizyczna 
podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów obowiązek 
zgłoszenia zamiaru koncentracji, o którym mowa powyŜej, znajdzie zastosowanie m.in. w przypadku zamiaru 
przejęcia, przez nabycie lub objecie akcji bądź innych papierów wartościowych lub w jakikolwiek inny sposób - 
bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej 
przedsiębiorców. W rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przez przejęcie kontroli rozumie 
się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania uprawnień, które osobno albo łącznie, przy 
uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umoŜliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
określonego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców. 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji, jeŜeli obrót 
przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 
Ŝadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 mln EUR. W tym przypadku, 
powyŜszy obrót obejmuje jedynie obrót przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola oraz jego 
przedsiębiorców zaleŜnych. 

Ponadto zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar 
koncentracji: (a) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucje finansowa akcji w celu ich 
odsprzedaŜy, jeŜeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy 
rachunek inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem Ŝe odsprzedaŜ ta nastąpi przed upływem 
roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz Ŝe (i) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem 
prawa do dywidendy, lub (ii) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaŜy całości lub części 
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów, (b) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez 
przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, Ŝe nie będzie on wykonywał praw z tych 
akcji, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaŜy, (c) przedsiębiorców naleŜących do tej samej grupy kapitałowej. 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przewiduje w art. 15, iŜ dokonanie koncentracji przez 
przedsiębiorcę zaleŜnego uwaŜa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Zgodnie z art. 97 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji 
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podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa 
UOKiK decyzji o wyraŜeniu zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna 
zostać wydana. Czynność prawna, na podstawie której ma nastąpić koncentracja, moŜe być dokonana pod 
warunkiem wydania przez Prezesa UOKiK zgody na dokonanie koncentracji lub upływu przewidzianych przez 
Ustawie o Ochronie Konkurencji i Konsumentów terminów dotyczących trwania postępowania w sprawach 
koncentracji. Realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji zgłoszona Prezesowi UOKiK nie stanowi 
naruszenia ustawowego obowiązku wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa 
UOKiK decyzji o wyraŜeniu zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna 
zostać wydana, jeŜeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w 
celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieŜenia powaŜnej szkodzie, jaka moŜe 
powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. 

III.1.2.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z innych przepisów prawnych 
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają takŜe z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 w 
sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej – Rozporządzenie). Rozporządzenie powyŜsze reguluje tzw. 
koncentracje o wymiarze wspólnotowym, a więc dotyczące przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które 
przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie obejmuje jedynie takie koncentracje, w 
wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. 

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. 

Zawiadomienie Komisji Europejskiej moŜe mieć równieŜ 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. 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku gdy: 

1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 5 mld 
EUR, oraz 

2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską kaŜdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 250 mln EUR, chyba Ŝe kaŜde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŜ dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających 
na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada równieŜ wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 2.500 
mln EUR, 

2) w kaŜdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 100 mln EUR, 

3) w kaŜdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 100 mln EUR, z czego łączny obrót co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 mln EUR, oraz 

4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską kaŜdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 100 mln EUR, chyba Ŝe kaŜde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŜ dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających 
na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Uznaje się, Ŝe koncentracja nie występuje w przypadku gdy: 

1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź teŜ firmy ubezpieczeniowe, których normalna 
działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny 
rachunek lub na rachunek innych, 

2) czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaŜy, pod warunkiem 
Ŝe nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań 
konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem Ŝe wykonują te prawa wyłącznie w celu 
przygotowania sprzedaŜy całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów 
wartościowych oraz pod warunkiem Ŝe taka sprzedaŜ następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia. 

III.1.3. Zabezpieczenia i świadczenia dodatkowe wynikające z wprowadzanych instrumentów finansowych 

Z Akcjami Wprowadzanymi nie jest związany Ŝaden obowiązek świadczeń dodatkowych, jak równieŜ nie występują 
jakiekolwiek zabezpieczenia z nimi związane. 

III.2. Podstawa prawna emisji wprowadzanych instrumentów finansowych 
 

AKCJE SERII C: 

Uchwała nr 2 
 z dnia 30 listopada 2007 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna 

w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisje akcji serii C z pozbawieniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii C oraz praw do akcji serii C, a takŜe wyraŜenia zgody na 
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ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C oraz praw do akcji serii C. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie, na podstawie art. 431 §1 i §2, art. 432 §1oraz art. 433 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks 
spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), a takŜe art. 12 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) w zw. z art. 5 ust. 1 – 5 ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi uchwala co następuje: 

§1 

1. PodwyŜsza się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 73.530,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset 
trzydzieści złotych) tj. z kwoty 1.529.550,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy 
pięćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 1.603.080,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące 
osiemdziesiąt złotych). 

2.  PodwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1. zostanie dokonane w drodze emisji 
73.530 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o 
wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) kaŜda. 

3. Akcje serii C będą oznaczone numerami od C-001.529.551 do C-001.603.080. 
4. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2007. 

§2 

1. Emisja Akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej. 
2. Cena emisyjna Akcji serii C zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. 
3. Akcje serii C zostaną pokryte w całości wkładami pienięŜnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem 

podwyŜszenia kapitału zakładowego. Wpłaty na akcje serii C zostaną dokonane jednorazowo. 
4. RóŜnica pomiędzy ceną emisyjną akcji a wartością nominalną akcji zostanie przekazana na kapitał zapasowy 

Spółki. 

§3 

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy 
Spółki. 

2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej 
Akcji serii C sporządzona zgodnie z artykułem 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawiona została 
Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki. 

§4 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraŜa zgodę na: 
a) złoŜenie akcji serii C oraz praw do akcji serii C do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A.; 
b) dokonanie dematerializacji akcji serii C oraz praw do akcji serii C w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 

lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.); 
c) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C oraz praw do akcji serii C do Alternatywnego 

Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
§5 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upowaŜnia Zarząd Spółki do: 
a. ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C; 
b. określenia zasad dystrybucji Akcji serii C; 
c. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii C; 
d. zawarcia umów o objęciu akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej; 
e. określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej Akcji serii C; 
f. podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej 

uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C oraz praw do akcji serii C, w tym w 
szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji 
serii C oraz praw do akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych S.A, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.); 

g. złoŜenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A. 

h. podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej 
uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia oferty prywatnej oraz dopuszczenia akcji serii C oraz praw do 
akcji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

§6 

i. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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AKCJE SERII D: 

Uchwała nr 5 
 z dnia 30 listopada 2007 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna 

w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisje akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D, a takŜe wyraŜenia zgody na 
ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D oraz praw do akcji serii D 
 
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie, na podstawie art. 431 §1 i §2, art. 432 §1oraz art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, art. 5 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), a takŜe art. 12 
pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) w zw. Z art. 
5 ust. 1 – 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwala co następuje: 

§1 

1. PodwyŜsza się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niŜ 1,0 zł (słownie: jeden złotych) i nie 
większą niŜ 540.000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych) tj. z kwoty 1.603.080,00 zł (słownie: 
jeden milion sześćset trzy tysiące osiemdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niŜ 2.143.080,00 zł (słownie: 
dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące osiemdziesiąt złotych). 

2. PodwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1. zostanie dokonane w drodze emisji 
nie mniejszej niŜ 1 (jedna) i nie większej niŜ 540.000 (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na 
okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) kaŜda. 

3. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2007. 
§2 

1. Emisja Akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej. 
2. Cena emisyjna Akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. 
3. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pienięŜnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem 

podwyŜszenia kapitału zakładowego. Wpłaty na akcje serii D zostaną dokonane jednorazowo. 
4. RóŜnica pomiędzy ceną emisyjną akcji a wartością nominalną akcji zostanie przekazana na kapitał zapasowy 

Spółki. 
§3 

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy 
Spółki. 

2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej 
Akcji serii D sporządzona zgodnie z artykułem 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawiona została 
Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki. 

§4 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraŜa zgodę na: 
a) złoŜenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A.; 
b) dokonanie dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 

lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.); 
c) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D do Alternatywnego 

Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
§5 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upowaŜnia Zarząd Spółki do: 
a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D; 
b) określenia zasad dystrybucji Akcji serii D; 
c) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii D; 
d) zawarcia umów o objęciu akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej; 
e) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej Akcji serii D; 
f) złoŜenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w 

związku z art. 431 §7 KSH; 
g) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej 

uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D, w tym w 
szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji 
serii D oraz praw do akcji serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych S.A , o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.); 

h) złoŜenia akcji serii D oraz praw do akcji serii D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A. 

i) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej 
uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia oferty prywatnej oraz dopuszczenia akcji serii D oraz praw do 
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akcji serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

§6 

1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

III.3. Uczestnictwo w dywidendzie 
Akcje serii C i D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku przeznaczonego do podziału za rok 
obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r., czyli od dnia 1 stycznia 2007 r. 

Zgodnie z postanowieniami Art. 348 §3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ustala dzień, według 
którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz 
termin wypłaty dywidendy, przy czym dzień dywidendy moŜe być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w 
okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. 

 III.4. Prawa związane z wprowadzanymi instrumentami finansowymi 

III.4.1. Prawo do dywidendy 

III.4.1.1. Dokładna data(y), w której powstaje prawo 
Zgodnie z postanowieniami Art. 348 §3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ustala dzień, według 
którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz 
termin wypłaty dywidendy, przy czym dzień dywidendy moŜe być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w 
okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. 

III.4.1.2. Termin, po którym wygasa prawo do dywidendy oraz osoby, na rzecz których działa takie 
wygaśnięcie prawa 
W następstwie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu całości/części zysku do podziału, 
akcjonariusze nabywają roszczenie wobec Spółki o wypłatę dywidendy. Roszczenie to staje się wymagalne z dniem, 
ustalonej w uchwale WZA, wypłaty dywidendy i podlega przedawnieniu po 10 latach od daty podjęcia przez WZA 
tejŜe uchwały o podziale zysku. 

Beneficjentem przedawnienia roszczenia o wypłatę dywidendy jest Spółka. 

IV.4.1.3. Ograniczenia i procedury związane z dywidendami w przypadku posiadaczy akcji, niebędących 
rezydentami 
Po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. 
certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową, moŜliwe jest niepobieranie podatku lub 
zastosowanie stawki podatku wynikającej z zawartej przez Rzeczpospolitą Polską umowy w sprawie zapobiegania 
podwójnemu opodatkowaniu. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąŜy na podmiocie będącym nierezydentem. 

Nie istnieją Ŝadne inne ograniczenia ani specjalne procedury, poza opisanymi w niniejszym punkcie, związane z 
wypłatą dywidendy dla posiadaczy akcji Spółki będących nierezydentami. 

III.4.1.4. Stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia, częstotliwość oraz akumulowany lub nieakumulowany 
charakter wypłat 
Zgodnie z postanowieniami Art. 347 KSH, akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w 
sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez WZA do wypłaty 
akcjonariuszom. 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie moŜe przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów 
zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę naleŜy pomniejszyć o 
niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z 
zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Zysk rozdziela się proporcjonalnie w stosunku 
do liczby akcji, chyba Ŝe w spółce występują akcje uprzywilejowane co do dywidendy. 

Statut nie przewiduje istnienia akcji uprzywilejowanych co do dywidendy, co oznacza, Ŝe na kaŜdą z akcji Spółki 
przypada dywidenda w takiej samej wysokości. 

III.4.2. Prawo do udziału w WZA i prawo głosu 

Akcje dają prawo do udziału w WZA Spółki (Art. 412 KSH) i uprawniają do wykonywania głosów na WZA (Art. 
411 KSH). Udział akcjonariusza w WZA spółki akcyjnej wymaga podjęcia przez niego określonych przez prawo 
czynności związanych z rejestracja posiadanych przez danego akcjonariusza akcji Spółki na potrzeby wykonywania z 
nich prawa głosu podczas WZA. Zgodnie z postanowieniami Art. 412 §1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w 
WZA oraz wykonywać prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich osobiście lub przez pełnomocników. 
Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki powinno być udzielone na 
piśmie pod rygorem niewaŜności. 

W związku z faktem, iŜ Akcje Wprowadzane są akcjami zwykłymi, kaŜda z nich uprawnia do wykonywania 1 głosu 
na WZA Emitenta. 

Pomimo delegacji wskazanej w treści Art. 411 §3 KSH, Statut Emitenta nie przewiduje ograniczenia prawa głosu 
akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną piąta ogółu głosów w Spółce. 
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III.4.3. Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy 

Zgodnie z postanowieniami Art. 433 KSH akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych 
akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji – prawo poboru. 

W interesie Spółki Walne Zgromadzenie moŜe pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. 
Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy 
prawa poboru akcji moŜe nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia 
prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. 

PowyŜsze postanowienia nie mają zastosowania, gdy uchwała o podwyŜszeniu kapitału stanowi, Ŝe nowe akcje mają 
być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie 
akcjonariuszom celem umoŜliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale, bądź 
uchwała stanowi, Ŝe nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym słuŜy 
prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. 

Zawarcie z subemitentem umów, o których mowa powyŜej, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, które podejmuje 
uchwałę na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. Statut lub uchwała Walnego Zgromadzenia 
moŜe przewidywać przekazanie tej kompetencji Radzie Nadzorczej. 

III.4.4. Prawo do udziału w nadwyŜkach w przypadku likwidacji 

Zgodnie z postanowieniami Art. 474 §1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki moŜe nastąpić 
podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek 
pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do postanowień Art. 474 §2 KSH, dzieli 
się pomiędzy akcjonariuszy Spółki w stosunku do dokonanych przez kaŜdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał 
zakładowy Spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o 
liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji. 

Posiadacze akcji Emitenta mają prawo do udziału w nadwyŜkach w przypadku likwidacji proporcjonalnie do ich 
udziału w kapitale zakładowym Spółki, gdyŜ Statut nie przewiduje Ŝadnych przywilejów w zakresie tego prawa. 

III.4.5. Postanowienia w sprawie umorzenia akcji 

Zgodnie z postanowieniami Art. 359 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy 
Statut tak stanowi. Akcja moŜe być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę 
(umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie moŜe 
być dokonane częściej niŜ raz w roku obrotowym. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa §11 Statutu: 

Akcje mogą być umarzane 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 obniŜenia 
kapitału zakładowego. 
Umorzenie akcji następuje poprzez obniŜenie kapitału zakładowego Spółki. 

III.4.6. Postanowienia w sprawie zamiany 

Zgodnie z postanowieniami Art. 334 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zamiana akcji imiennych na akcje na 
okaziciela albo odwrotnie moŜe być dokonana na Ŝądanie akcjonariusza, jeŜeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. 
Zgodnie z postanowieniami §7 pkt. 3 Statutu Emitenta: 

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest przez Zarząd na Ŝądanie akcjonariusza. Koszty 
zamiany ponosi Spółka. 

Zgodnie z postanowieniami §8 Statutu Emitenta: 

Wyklucza się moŜliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. 

W odniesieniu do akcji zdematerializowanych znajdujących się w depozycie prowadzonym przez KDPW, mają 
zastosowanie postanowienia §151 i §152 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, który to podmiot obsługuje 
operacje zamiany papierów wartościowych imiennych na papiery wartościowe na okaziciela lub odwrotnie. 

Terminy dokonywania zamiany za kaŜdy rok obrotowy określa Zarząd KDPW do upływu roku poprzedzającego, 
oraz moŜe ponadto określić inne terminy dokonywania zamiany. 

W przypadku złoŜenia przez akcjonariusza wniosku o dokonanie zamiany, podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych lub rejestr właścicieli tych papierów blokuje odpowiednią liczbę papierów wartościowych oraz 
przekazuje informacje o złoŜeniu tego wniosku Emitentowi. Emitent dostarcza do KDPW w terminie 10 dni przed 
dniem zamiany list księgowy asymilacji papierów wartościowych imiennych i na okaziciela po zamianie, a jeŜeli nie 
złoŜono wniosku o asymilację lub te byłby bezprzedmiotowy, list księgowy papierów wartościowych imiennych i na 
okaziciela po zamianie. 

Papiery wartościowe znajdujące się na rachunkach mogą być zapisane po przeprowadzeniu zamiany wyłącznie na 
rachunkach papierów wartościowych, a papiery wartościowe zapisane w rejestrze właścicieli mogą być zapisane po 
przeprowadzeniu zamiany w rejestrze lub na rachunkach papierów wartościowych. 
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III.4.7. Pozostałe główne prawa korporacyjne 

1) Art. 400 §1 KSH – Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału 
zakładowego mogą Ŝądać zwołania nadzwyczajnego WZA, jak równieŜ umieszczenia określonych spraw w 
porządku obrad najbliŜszego WZA. śądanie takie naleŜy złoŜyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc 
przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia. Art. 401 §1 KSH – JeŜeli w terminie dwóch tygodni 
od dnia przedstawienia Ŝądania Zarządowi nadzwyczajne WZA nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy moŜe, po 
wezwaniu Zarządu do złoŜenia oświadczenia, upowaŜnić do zwołania nadzwyczajnego WZA występujących z 
tym Ŝądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego WZA. 

2) Art. 422 – 427 KSH – Prawo do zaskarŜania uchwał WZA, na zasadach tam wskazanych. 
3) Art. 385 §3 KSH – Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, 

wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliŜsze WZA w drodze głosowania oddzielnymi 
grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. 

4) Art. 428 KSH – Podczas obrad WZA Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego Ŝądanie 
informacji dotyczących spółki, jeŜeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Art. 429 
KSH – Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia Ŝądanej informacji podczas obrad WZA i który zgłosił 
sprzeciw do protokołu, moŜe złoŜyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia 
informacji. Akcjonariusz moŜe równieŜ złoŜyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do 
ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza WZA. 

5) Art. 407 §1 KSH – Akcjonariusz moŜe w lokalu Zarządu przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do 
uczestnictwa w WZA, podpisaną przez Zarząd, zawierającą nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) 
uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im 
głosów, oraz Ŝądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. 

6) Art. 407 §2 KSH – Akcjonariusz ma prawo Ŝądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem 
obrad w terminie tygodnia przed WZA. 

7) Art. 410 §2 KSH – Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego 
reprezentowanego na danym WZA, lista obecności, zawierająca spis uczestników walnego zgromadzenia z 
wymienieniem liczby akcji, które kaŜdy z nich przedstawia, i słuŜących im głosów, podpisana przez 
przewodniczącego WZA, powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złoŜoną co najmniej z 
trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. 

8) Art. 486 §1 KSH – KaŜdy akcjonariusz lub osoba, której słuŜy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale 
majątku, moŜe wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce, jeŜeli Spółka nie wytoczy powództwa 
o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. 

9) Art. 463 §2 KSH – Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału 
zakładowego sąd rejestrowy moŜe uzupełnić liczbę likwidatorów Spółki, ustanawiając jednego lub dwóch 
likwidatorów, przy czym zgodnie z postanowieniami Art. 463 §1 KSH  likwidatorami są członkowie Zarządu, 
chyba Ŝe Statut lub uchwała WZA stanowi inaczej. 

10) Art. 395 §4 KSH – Akcjonariuszom, na ich Ŝądanie, są wydawane odpisy sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego 
rewidenta, najpóźniej na piętnaście dni przed WZA. 

11) Art. 421 §3 KSH – Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a takŜe Ŝądać wydania poświadczonych 
przez zarząd odpisów uchwał WZA. 

12) Art. 341 §7 KSH – KaŜdy akcjonariusz moŜe przeglądać księgę akcyjną i Ŝądać odpisu za zwrotem kosztów jego 
sporządzenia. 

13) Art. 328 §6 KSH – Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje 
uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. 

14) Art. 6 §4 i §6 KSH – Akcjonariusz spółki kapitałowej moŜe Ŝądać, aby spółka handlowa, która jest 
akcjonariuszem w tej spółce, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zaleŜności wobec 
określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej. 
Uprawniony moŜe Ŝądać równieŜ ujawnienia liczby akcji lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce 
kapitałowej, o której mowa powyŜej, w tym takŜe jako zastawnik, uŜytkownik lub na podstawie porozumień z 
innymi osobami. śądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złoŜone na piśmie. PowyŜsze 
postanowienia stosuje się odpowiednio w razie ustania stosunku zaleŜności. Obowiązki określone powyŜej 
spoczywają na spółce, która przestała być spółką dominującą. 

15) Art. 84 i Art. 85 Ustawy o Ofercie – Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, 
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, WZA moŜe podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez 
biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej 
spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym celu Ŝądać zwołania nadzwyczajnego 
WZA lub Ŝądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliŜszego walnego 
zgromadzenia. JeŜeli WZA nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku, o którym mowa powyŜej, albo 
podejmie taką uchwałę z naruszeniem Art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni 
od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta 
do spraw szczególnych. 

III.5. Zasady polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy 
Wszystkie Akcje Emitenta są zrównane w prawach do dywidendy. 

Zarząd Emitenta nie będzie wnioskował o wypłatę dywidendy w ciągu najbliŜszych trzech lat, gdyŜ priorytetem dla 
spółki będzie rozwój oparty o wszelkie źródła kapitału, w tym zysku pozostawionego w spółce. 
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Emitent zamierza w kolejnych latach część zysków przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Jej wysokość będzie 
uzaleŜniona przede wszystkim od potrzeb kapitałowych i inwestycyjnych Emitenta. 

III.6. Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi 
objętymi niniejszym Dokumentem Informacyjnym, ze wskazaniem płatnika podatku 

III.6.1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia akcji 

III.6.1.1. Dochody ze sprzedaŜy papierów wartościowych uzyskiwane przez osoby fizyczne mające miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegające w Polsce nieograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu) 
Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, podatek od dochodów uzyskanych 
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem z odpłatnego zbycia 
papierów wartościowych jest róŜnica pomiędzy uzyskanymi z tego tytułu przychodami, tj. wartością papierów 
wartościowych wyraŜoną w cenie umowy sprzedaŜy, a kosztami uzyskania przychodu, tj. wydatkami poniesionymi na 
ich nabycie lub objęcie, osiągnięta w roku podatkowym, przy czym w wypadku, gdy cena wyraŜona w umowie bez 
uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód z odpłatnego zbycia określa organ 
podatkowy w wysokości wartości rynkowej tych papierów wartościowych. Po zakończeniu danego roku 
podatkowego podatnicy osiągający dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych są zobowiązani wykazać je 
w rocznym zeznaniu podatkowym, obliczyć naleŜny podatek dochodowy i odprowadzić go na rachunek właściwego 
organu podatkowego. Wskazanych dochodów nie łączy się z dochodami osiąganymi z innych tytułów. Zeznanie 
podatkowe podatnicy powinni sporządzić na podstawie przekazanych im, w terminie do końca lutego roku 
następującego po roku podatkowym, przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich 
jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, imiennych informacji o 
wysokości osiągniętego dochodu. Zasad tych nie stosuje się, jeŜeli odpłatne zbycie papierów wartościowych 
następuje w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, kiedy to przychody z ich sprzedaŜy kwalifikowane 
powinny być jako pochodzące z wykonywania takiej działalności i rozliczone na zasadach ogólnych. 

III.6.1.2. Dochody ze sprzedaŜy papierów wartościowych uzyskiwane przez podatników podatku 
dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, tj. zarówno akcji, jak i praw do akcji, 
podlegają opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach. Dochodem z odpłatnego zbycia 
papierów wartościowych jest róŜnica między przychodem, tj. ich wartością wyraŜoną w cenie umowy sprzedaŜy, a 
kosztem jego uzyskania, tj. wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie wskazanych papierów wartościowych, 
przy czym, gdy ich cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód z odpłatnego 
zbycia określa organ podatkowy w wysokości ich wartości rynkowej. Dochód z odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych zwiększa u podatnika podstawę opodatkowania. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych, podatek od dochodów osiągniętych przez podatników podatku dochodowego od 
osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. 

III.6.2. Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu dywidendy 

III.6.2.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fizyczne posiadające miejsce 
zamieszkania na terytorium Polski oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadają siedzibę lub zarząd 
Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych oraz art. 22 ust. 1 Ustawy o 
Podatku Dochodowym od Osób Prawnych dochody zarówno osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadają siedzibę lub zarząd, z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane są 
zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu – bez pomniejszania o koszty 
uzyskania. 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych do poboru zryczałtowanego podatku 
dochodowego od dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pienięŜnych 
(m.in. wypłat z tytułu dywidend) zobowiązane są podmioty dokonujące tych czynności. Płatnicy przekazują kwoty 
podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu 
skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania bądź siedziby 
płatnika, przesyłając równocześnie deklarację według ustalonego wzoru. 

Na mocy art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych wskazane w tym przepisie podmioty, 
które dokonują wypłat naleŜności z tytułu dywidend, są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania 
wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy. Kwoty podatku przekazane winny zostać w terminie do 7 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym został on pobrany, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik 
urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika. W terminie przekazania kwoty pobranego podatku płatnicy 
są obowiązani przesłać urzędowi skarbowemu deklaracje, a podatnikowi, w terminie do końca 3 miesiąca roku 
następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat, informacje o pobranym podatku, sporządzone 
według ustalonego wzoru. 
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III.6.2.2. Opodatkowanie dochodów ze zbycia papierów wartościowych oraz dywidend uzyskiwanych przez 
osoby fizyczne niemające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania i podatników 
podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
siedziby lub zarządu 
Opisane w punkcie III.6.1 zasady dotyczące opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
oraz opisane w punkcie III.6.2.1. zasady dotyczące opodatkowania dochodów z dywidendy odnoszą się równieŜ do 
opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tych tytułów przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie 
posiadają siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania nie stanowią inaczej. JednakŜe stosownie do art. 30a ust. 2 oraz art. 30b ust. 3 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Fizycznych oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych 
zastosowanie w odniesieniu do powyŜszych tytułów stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest moŜliwe pod warunkiem udokumentowania 
miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), 
wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. 

Na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, od podatku dochodowego 
zwolnione są dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
jeŜeli spełnione są następujące warunki: 

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

2)  uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w pkt. 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niŜ 
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie naleŜącym do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

3) spółka, o której mowa w pkt. 2, posiada bezpośrednio: 
a. od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. – nie mniej niŜ 15% udziałów (akcji) w 

kapitale spółki, o której mowa w pkt. 1; 
b. od dnia 1 stycznia 2009 r. – nie mniej niŜ 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w 

pkt. 1, 
4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych jest: 
a. spółka, o której mowa w pkt. 2, albo 
b. zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2. 

Zwolnienie, o którym mowa w poprzednim akapicie, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca 
dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę 
lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te naleŜności w 
wysokości, o której mowa w pkt. 3 poprzedniego akapitu, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma 
równieŜ zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w powyŜej 
określonej wysokości, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej 
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów 
(przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt. 3 
poprzedniego akapitu, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt. 2 poprzedniego akapitu, 
jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend oraz 
innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz 
pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 

III.6.3. Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia Praw do Akcji 

Prawa do Akcji stanowią papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Obrocie oraz art. 5a pkt. 11 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Zasady opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia PDA 
są analogiczne jak przy opodatkowaniu dochodów ze zbycia akcji uzyskiwanych przez odpowiednio osoby fizyczne 
oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych. 

III.6.4. Opodatkowanie spadków i darowizn 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 142, 
poz. 1514), nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym równieŜ praw 
związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, 
jeŜeli: 

- w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem 
polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

- prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróŜnicowana i zaleŜy od rodzaju pokrewieństwa lub 
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i 
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obdarowanym. 

III.6.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

SprzedaŜ maklerskich instrumentów finansowych firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem, oraz sprzedaŜ 
tych instrumentów dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego - w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie, 
zgodnie z art. 9 pkt. 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych jest zwolniona od tego podatku. Umowy 
przenoszące własność papierów wartościowych bez pośrednictwa ww. firm inwestycyjnych, obciąŜone są podatkiem 
od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej sprzedawanych praw majątkowych. Podatnicy są 
obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złoŜyć deklaracje w sprawie podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z 
wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Płatnikiem jest notariusz, jeŜeli czynność jest 
dokonywana w formie aktu notarialnego. 

III.6.6. Odpowiedzialność płatnika 

Zgodnie z postanowieniami art. 30 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity – Dz. 
U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami) płatnik, który nie wykonał ciąŜącego na nim obowiązku 
obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu, 
odpowiada za podatek niedobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te naleŜności całym 
swoim majątkiem. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeŜeli odrębne 
przepisy stanowią inaczej, albo jeŜeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 
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IV. DANE O EMITENCIE 

IV.1. Podstawowe informacje o Emitencie 
Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w §1 ust. 1 Statutu w brzmieniu: ORGANIC 
FARMA ZDROWIA Spółka Akcyjna. Zgodnie z art. 305 §2 Kodeksu Spółek Handlowych i §1 ust. 2 Statutu w 
obrocie Emitent moŜe uŜywać skrótu firmy w brzmieniu: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. 

Forma prawna: spółka akcyjna 
Siedziba: Warszawa 
Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska 
Adres: ul. Głubczycka11 lok. 1, 02-417 Warszawa 
Numer telefonu: (+48 22) 851 50 22 
E-mail: info@organicmarket.pl 
Strona internetowa: www.organicmarket.com.pl 
KRS: 0000293247 
REGON: 140478291 
NIP: 522-280-57-93 

IV.2. Data utworzenia Emitenta i czas na jaki został utworzony 
Emitent został utworzony zgodnie z treścią Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki 
ORGANIC FARMA ZDROWIA Sp. z o.o. z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie przekształcenia Spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną zgodnie z aktem notarialnym sporządzonym w dniu 5 listopada 
2007 r. przez Notariusz Kinga Nałęcz Kancelaria Notarialna w Warszawie, Rep. A 15855/2007. 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

Poprzednik prawny Emitenta funkcjonował jako spółka „ORGANIC FARMA ZDROWIA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie utworzona na podstawie umowy spółki sporządzonej w formie aktu 
notarialnego z dnia 23 marca 2006 roku w Kancelarii Notarialnej. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 100.000 zł i 
dzielił się na 2.000 udziałów po 50 zł kaŜdy. 

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent 
Emitent został utworzony i działa zgodnie z przepisami prawa polskiego. Emitent prowadzi działalność w oparciu o 
przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Z chwilą uzyskania statusu spółki publicznej Emitent będzie działał na 
podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego. 

IV.4. Postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego rejestru 
Dnia 21 listopada 2007r. Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000293247. 

IV.5. Opis historii Emitenta 
Sieć sklepów z ekologiczną Ŝywnością pod nazwą Organic Market powstała w październiku 2003 r. i była załoŜona 
przez Przemysława Tomaszewskiego, po sukcesie sieci sklepów Zielone Oko, sklepów załoŜonych w połowie lat 90-
tych przez Henryka Tomaszewskiego – ojca Przemysława. W miarę szerzenia się idei zdrowego stylu Ŝycia 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 przestawiane na delikatesy (więcej luksusowych produktów, zmiana wyglądu 
lokalu, loga itp.). Na początku 2007 roku spółka miała juŜ 7 placówek. 

Od początku 2007 roku firma weszła w bardzo dynamiczną fazę rozwoju. Powstały nowe delikatesy w Katowicach i 
kolejne w Warszawie. W sumie sieć ORGANIC FARMA ZDROWIA liczy obecnie czternaście delikatesów. Są one 
zlokalizowane w najlepszych galeriach handlowych w Polsce: Galeria Mokotów, Złote Tarasy, Sadyba Best Mall, 
Wola Park, CH Targówek, Poznań Plaza, Stary Browar Poznań, Silesia Katowice, Galeria Krakowska, Kraków Plaza, 
Manufaktura Łódź, Galeria Bałtycka, Magnolia Park i CH Auchan w Rumii. Odwiedziło je dotychczas ponad milion 
klientów. W przygotowaniu na 2008 r. i 2009 r. jest juŜ kilka kolejnych lokalizacji. 

W dniu 26 marca 2007 roku – ORGANIC FARMA ZDROWIA Sp. z o.o. powołała do Ŝycia spółkę córkę - 
Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o. - w której posiada 75% udziałów, a 25% udziałów posiada pan Paweł 
Lutoborski, dotychczasowy właściciel Ekosfery, a obecnie Prezes spółki. Ekosfera.pl jest obecnie najlepszym 
sklepem internetowym w Polsce oferującym ekologiczną Ŝywość, kosmetyki i środki piorąco-czyszczące. Sklep 
oferuje blisko 2.000 artykułów, które dostarcza klientom w całej Polsce. 
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W czerwcu 2007 został zamknięty sklep w CH Reduta, w Warszawie, który mimo wielu prób poprawy i wzmocnienia 
marketingowego przynosił straty (od otwarcia czyli przez 3 lata). Zarząd – po dogłębnej analizie i przeliczeniach – 
uznał, Ŝe mniejszą stratą będzie zamknięcie sklepu i poniesienie z tym związanych rozliczeń z CH oraz kosztów 
likwidacji niŜ prowadzenie sklepu na stratach do końca okresu najmu czyli jeszcze przez 2 lata. 

Jesienią 2007 roku zarząd spółki ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. – w celu dywersyfikacji działalności – 
rozpoczął otwieranie i prowadzenie lokali gastronomicznych. Są to restauracje wegetariańskie znanej w Polsce sieci 
Green Way otwierane na zasadzie współpracy franchisingowej. Pierwszy lokal został otwarty pod koniec 
października we Wrocławiu w CH Magnolia Park a drugi planowany jest do otwarcia w lutym w Krakowie w CH 
Kraków Plaza. W 2008 roku planowane jest otwarcie kilku kolejnych lokali. 

W dniu 5 listopada 2007 r. w wyniku przekształcenia ORGANIC FARMA ZDROWIA Spółka z o.o. powstała nowa 
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 kaŜda. 
W dniu 8 stycznia 2008 r. w KRS została zarejestrowana emisja 73.530 akcji serii C. Obecnie kapitał zakładowy 
wynosi 1.603.080 zł. 

IV.6. Kapitały (fundusze) własne Emitenta i zasady ich tworzenia 
Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 

1) kapitał zakładowy, 
2) kapitał zapasowy, 
3) kapitał rezerwowy, 
4) fundusze celowe. 

Spółka moŜe tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub 
wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. 

1) Kapitał zakładowy 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Spółka posiada kapitał zakładowy w kwocie 
1.603.080,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące osiemdziesiąt złotych), który dzieli się na: 

a) 764.775 (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A 
o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) kaŜda, 
b) 764.775 (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela 
serii B o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) kaŜda, 
c) 73.530 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści) akcji na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) kaŜda. 

Akcje imienne serii A od nr 1 do nr 764.775 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, Ŝe kaŜda z nich przyznaje 2 
głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. 
Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia. 
W dniu 30 listopada 2007 r. NWZA Emitenta podjęło uchwałę o emisji 73.530 akcji zwykłych na okaziciela serii C o 
wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do poŜyczkodawców. Skutecznie 
objęte zostało 73.530 akcji serii C. W dniu 8 stycznia 2008 r. emisja akcji serii C została zarejestrowana w KRS. 
W dniu 30 listopada 2007 r. NWZA Emitenta podjęło uchwałę o emisji od 1 do 540.000 akcji zwykłych na okaziciela 
serii D o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda w drodze subskrypcji prywatnej. Skutecznie objęte zostało 338.681 akcji 
serii D. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego emisja akcji serii D nie została jeszcze 
zarejestrowana w KRS. 
Po zarejestrowaniu emisji akcji serii D, Spółka posiadać będzie kapitał zakładowy w kwocie 1.941.761 zł (słownie: 
jeden milion dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych), który dzielić się będzie na: 

a) 764.775 (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A 
o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) kaŜda, 
b) 764.775 (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela 
serii B o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) kaŜda, 
c) 73.530 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) kaŜda, 
d) 338.681 (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela 
serii D o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) kaŜda. 
2) Kapitał zapasowy 

Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są równieŜ 
nadwyŜki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyŜej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów ich 
wydania. Stosownie do przepisu art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka jest zobowiązana tworzyć kapitał 
zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten 
nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. 

3) Inne kapitały 
W Spółce nie utworzono innych kapitałów niŜ zakładowy i zapasowy. 

IV.7. Nieopłacona część kapitału zakładowego 
Kapitał zakładowy Emitenta jest w pełni opłacony. 

IV.8. Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z 
obligacji zamiennych lub z obligacji z prawem pierwszeństwa, ze wskazaniem wartości warunkowego 
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podwyŜszenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji 
Do dnia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Emitent nie emitował obligacji zamiennych bądź obligacji z 
prawem pierwszeństwa do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji. 

IV.9. PodwyŜszenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego 
Statut zawiera upowaŜnienia dla Zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 
Zgodnie z §13 statutu: 

1. Kapitał zakładowy moŜe zostać podwyŜszony równieŜ w granicach kapitału docelowego. 

2. Do podwyŜszenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upowaŜniony Zarząd przez 
trzy lata od dnia rejestracji statutu Spółki. UpowaŜnienie zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego 
uprawnia równieŜ do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu 
upływającym nie później niŜ okres, na który zostało udzielone upowaŜnienie. 

3. UpowaŜnienie Zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego moŜe zostać udzielone na kolejne okresy, 
nie dłuŜsze jednak niŜ trzy lata. Udzielenie upowaŜnienia wymaga zmiany Statutu. 

4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 1.147.000 (jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy) złotych. 
Zarząd moŜe wydać akcje w zamian za wkłady pienięŜne lub za wkłady niepienięŜne. 

5. Zarząd moŜe dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyŜszeń w granicach określonych w ust. 4 Zarząd 
nie moŜe dokonać podwyŜszenia ze środków własnych Spółki. 

6. Zarząd nie moŜe wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu 
akcjonariuszowi osobistych uprawnień. 

7. Decyzje we wszystkich sprawach związanych z podwyŜszeniem kapitału zakładowego, w szczególności w 
sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepienięŜne – podejmuje Zarząd. 

8. Zarząd upowaŜniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w 
części, za zgodą Rady Nadzorczej. 

Uchwała Zarządu o podwyŜszeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach 
statutowego upowaŜnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyŜszeniu kapitału zakładowego. 

IV.10. Notowanie instrumentów finansowych Emitenta 
śadne papiery wartościowe Emitenta nie były dotychczas notowane na jakimkolwiek rynku regulowanym bądź 
zorganizowanym. W związku z akcjami Emitenta nie były wystawiane kwity depozytowe. 

IV.11. Powiązania organizacyjne lub kapitałowe  Emitenta, mające istotny  wpływ na jego działalność 
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 przestawiane na delikatesy (więcej luksusowych produktów, zmiana wyglądu 
lokalu, loga itp.). Na początku 2007 roku spółka miała juŜ 7 placówek. 

W dniu 5 listopada 2007 r. w wyniku przekształcenia ORGANIC FARMA ZDROWIA Sp. z o.o. powstała nowa 
spółka akcyjna pod firmą: ORGANIC FARMA ZDROWIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z kapitałem 
zakładowym w wysokości 1.529.550,00 zł, który dzieli się na 1.529.550 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda. 

W dniu 26 marca 2007 r. ORGANIC FARMA ZDROWIA Sp. z o.o. powołała do Ŝycia spółkę córkę - Ekosfera 
Farma Zdrowia Sp. z o.o. - w której posiada 75% udziałów, a 25% udziałów posiada pan Paweł Lutoborski, 
dotychczasowy właściciel Ekosfery, a obecnie Prezes spółki. Kapitał załoŜycielski spółki wynosi 50.000 PLN 
(pięćdziesiąt tysięcy złotych). Udziały Wspólników-ZałoŜycieli są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, Ŝe na 1 
(jeden) udział przypadają 3 (trzy) głosy na Zgromadzeniu Wspólników. Delikatesy Ekosfera Farma Zdrowia działają 
w formie obecnej spółki jako kontynuacja sklepu Ekosfera, działającego od października 2004 roku, załoŜonego 
przez Pana Pawła Lutoborskiego w formie własnej działalności gospodarczej. Rozwój pod względem obrotów jest 
niezwykle dynamiczny i wynosi ponad 50% w kaŜdym z ostatnich dwóch lat (a 300% w pierwszym roku). 

Ekosfera.pl jest obecnie najlepszym sklepem internetowym w Polsce oferującym ekologiczną Ŝywość, kosmetyki i 
środki piorąco-czyszczące. Sklep oferuje blisko 2.000 artykułów, które dostarcza klientom w całej Polsce. Ilość 
produktów w ofercie ciągle rośnie. Zamówione przez klientów produkty są dostarczane bezpośrednio (w chwili 
obecnej tylko na terenie Warszawy 3 razy w tygodniu) lub wysyłane z dostawą do domu. Istnieje wiele form 
płatności, włącznie z uŜyciem kart płatniczych. 

Jedyną działalnością spółki Ekosfera Farma Zdrowia jest sprzedaŜ detaliczna ekologicznych (certyfikowanych) i 
zdrowych (naturalnych ale bez certyfikatu) produktów spoŜywczych, kosmetyków, środków czyszczących i piorących 
przy uŜyciu do sprzedaŜy platformy elektronicznej i sieci Internet. „Delikatesy internetowe”- pod domeną 
www.ekosfera.pl - to dziś największy i najpręŜniejszy sklep internetowy w swojej branŜy - wg danych szacunkowych z 
rynku. Sklep od wielu kwartałów ma najwyŜsze oceny w niezaleŜnym rankingu www.sklep24.pl. 

Spółka ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. stanowi wiodący podmiot w Grupie, na którą na dzień sporządzenia 
Dokumentu Informacyjnego składa się spółka zaleŜna Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o. 

 

Akcjonariat spółki zaleŜnej Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o.: 

Akcjonariusze Liczba udziałów % kapitału Liczba głosów % głosów 
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Organic Farma Zdrowia S.A..        750        75%      2.250      75% 

Paweł Lutoborski        250        25%        750      25% 

SUMA      1.000      100%      3.000    100% 

 

Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o. 

Siedziba: 00-739 Warszawa ul. Stępińska 22/30 

NIP: 531-34-31-749 

Regon: 140920456 

KRS 0000278053 

 

Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej Emitenta: 

 
W ramach powiązań organizacyjnych Emitent informuje, Ŝe Pan Wiesław Schabowski - Wiceprzewodniczący Rady 
Nadzorczej Emitenta pełni jednocześnie funkcję dyrektora finansowego i członka zarządu spółki ECM Dom 
Maklerski S.A. – autoryzowanego doradcy i oferującego akcje ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. 

IV.12. Produkty, towary i usługi Emitenta 
BieŜąca działalność Emitenta 

Przedmiotem działalności Emitenta, zgodnie z art. 5 Statutu, i według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 

1) rolnictwo i łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01), 
2) produkcja artykułów spoŜywczych i napojów (PKD 15), 
3) włókiennictwo (PKD 17), 
4) działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22), 
5) handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51), 
6) handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŜy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów 

uŜytku osobistego i domowego (PKD 52), 
7) hotele i restauracje (PKD 55), 
8) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B), 
9) pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2), 
10) obsługa nieruchomości (PKD 70), 
11) działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z), 
12) kształcenie ustawiczne i pozostałe formy kształcenia (PKD 80.4), 
13) działalność paramedyczna (PKD 85.14.E), 
14)  badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z), 
15) . reklama (PKD 74.40.Z). 

W przypadku przedmiotu działalności Spółki, dla którego prowadzenia wymagane jest uzyskanie stosownych 
zezwoleń lub koncesji, Spółka podejmie działalność w tym zakresie po uzyskaniu wymaganych prawem koncesji i 
zezwoleń. 

Statut nie określa celu działalności Emitenta. 

 

Podstawowa działalność Emitenta 

ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. to pierwsza i największa w Polsce sieć samoobsługowych delikatesów z 
ekologiczną i zdrową Ŝywnością, kosmetykami i środkami czyszcząco-piorącymi. Oferta delikatesów skierowana jest 
do osób, które pragną odŜywiać się smacznie i zdrowo. Produkty sprzedawane w sklepach zostały wytworzone bez 
uŜycia sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin. Nie zawierają chemicznych środków 
konserwujących. Poza certyfikowaną Ŝywnością ekologiczną delikatesy posiadają bogatą ofertę produktów dla wegan, 
wegetarian, diabetyków, alergików, a takŜe osób stosujących róŜnego rodzaju diety: bezmięsne, bezglutenowe, 

ORGANIC FARMA ZDROWIA 
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bezmleczne, makrobiotyczne i inne. W sieci jest równieŜ duŜy wybór artykułów dla kobiet w ciąŜy i karmiących mam. 

Oprócz produktów ekologicznych w sieci ORGANIC FARMA ZDROWIA dostępna jest równieŜ Ŝywność 
bezglutenowa, która nie zawiera glutenu, czyli białka roślinnego czterech podstawowych zbóŜ (pszenicy, Ŝyta, 
jęczmienia i owsa), artykuły dla diabetyków, ściśle wyselekcjonowane produkty regionalne oraz produkty Fair 
Trade.W ofercie sieci delikatesów ORGANIC FARMA ZDROWIA znajdują się produkty ekologiczne wytworzone 
bez uŜycia sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin: 

- warzywa i owoce, 
- masło, białe i Ŝółte sery, śmietanę, jaja, zsiadłe mleko, 
- kozie mleko i jego przetwory (sery, jogurty), 
- wędliny ekologiczne, 
- mąki razowe, kasze, płatki zboŜowe, musli, makarony razowe, ryŜ pełnoziarnisty, 
- pieczywo z pełnego przemiału bez polepszaczy, 
- ziarna (Ŝyto, 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 ryŜowe, owsiane i sojowe, 
- soki warzywne i owocowe, 
- biowiniarnia i miody pitne, 
- piwo niepasteryzowane, 
- produkty Slow-Food, 
- kosmetyki, 

oraz inne zdrowe produkty: 

- produkty regionalne, 
- wody mineralne i źródlane, 
- produkty do sushi, 
- gotowe dania w słoikach, 
- garmaŜeryjne wyroby wegetariańskie (pasztety, pasty, kotlety, wędliny, tofu), 
- produkty dla diabetyków (słodycze, dŜemy, słodziki), 
- artykuły dla alergików, 
- miody, 
- przyprawy, 
- wydawnictwa, 
- bezdetergentowe środki czystości. 

 

Firma chce stworzyć najlepszą ogólnopolską sieć delikatesów sklepów ORGANIC FARMA ZDROWIA. 

Firma będzie dynamicznie rozwijać sklep internetowy ekosfera.pl, aby utrzymał pozycję lidera w sprzedaŜy w 
Internecie. 

W ramach dywersyfikacji firma otwiera równieŜ restauracje Green Way (na zasadzie współpracy franchisingowej), 
wspierając budowę polskiej sieci firmy Green Way. 

Obecnie sieć ORGANIC FARMA ZDROWIA składa się z 14 delikatesów, znajdujących się w największych 
galeriach i centrach handlowych w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu i 
Rumii: 

- Galeria Mokotów w Warszawie, 

- Sadyba Best Mall w Warszawie, 

- Wola Park w Warszawie, 

- Złote Tarasy w Warszawie, 

- CH Targówek w Warszawie, 

- Stary Browar w Poznaniu, 

- CH Plaza w Poznaniu, 

- Galeria Krakowska, 

- CH Plaza w Krakowie, 

- CH Silesia w Katowicach, 

- CH Manufaktura w Łodzi, 

- CH Magnolia Park we Wrocławiu, 

- Galeria Bałtycka w Gdańsku, 

- CH Auchan w Rumii. 

Delikatesy sieci odwiedziło dotychczas ponad milion klientów. Firma zatrudnia ponad 80 osób.  W celu optymalizacji 
dostaw firma tworzy własne centrum logistyczne w Warszawie i nawiązuje kontakt bezpośrednio z producentami w 
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kraju i zagranicą prowadząc import bezpośredni. 

 

Produkty i usługi o istotnym znaczeniu 

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 Ŝywności ekologicznej w Polsce (na koniec 2006 roku było 
9.500, a szacuje się, Ŝe na koniec roku 2007 będzie ponad 11.000 gospodarstw) powoduje ciągły napływ zupełnie 
nowych lub modyfikację istniejących produktów (pod względem jakości, ceny, trwałości, wielkości, róŜnorodności 
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. 

RównieŜ 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. 

Całkowicie nową linią biznesową Emitenta jest budowa sieci lokali gastronomicznych ze zdrową i wegetariańską 
Ŝywnością na bazie franczyzowych umów licencyjnych znanej juŜ w Polsce sieci Green Way. Realizacja rozpoczęła 
się otwarciem 27 października 2007 r. pierwszego lokalu w Food-Courtcie Galerii Handlowej Magnolia Park we 
Wrocławiu. Kolejny lokal będzie otwarty w lutym 2008 roku w Centrum Handlowym Plaza Kraków. Emitent 
przewiduje otwarcie kilku kolejnych lokali w 2008 roku, na które poszukuje obecnie atrakcyjnych lokalizacji. 

 

Główne rynki prowadzonej działalności 

Emitent zakłada, Ŝe głównym rynkiem odbiorców jego produktów w ciągu najbliŜszych lat jest rynek polski a plany 
pierwszych inwestycji zagranicznych są przygotowywane na 2009 rok. 

Strategią Emitenta na lata 2006-2009 jest otwieranie delikatesów w największych (lub najpopularniejszych) Centrach 
Handlowych w duŜych miastach – powyŜej 100 tys. mieszkańców. 

Największa ilość delikatesów funkcjonuje obecnie na terenie Warszawy (5 delikatesów w Centrach Handlowych). 
Delikatesy warszawskie przynoszą najwyŜsze obroty. Po 2 lokale są obecne w Krakowie i Poznaniu a w innych 
miastach jest po jednym. Na najbliŜsze lata Emitent planuje otwarcie kolejnych lokali w kaŜdym z miast powyŜej 300 
tys. mieszkańców i po jednym w miastach powyŜej 100 tys. mieszkańców, gdzie jeszcze nie ma delikatesów lub 
gastronomii ze zdrową Ŝywnością. 

 

Cele emisji 
Celem emisji Akcji serii D oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej jest stworzenie podstaw finansowych dla 
realizacji strategii, zakładającej: 

A) konsolidację rynku poprzez zakup udziałów/akcji najlepszych spółek działających w branŜy zdrowej i 
ekologicznej Ŝywności, 

B) szybkie zwiększenie obszaru działania sieci handlowej poprzez otwieranie nowych placówek na terenie całego 
kraju, 

C) spłatę zobowiązań, z których finansowana była dotychczasowa rozbudowa sieci handlowej Emitenta. 

Wpływy pienięŜne w wysokości 9,2 mln PLN z emisji akcji D, zostaną przeznaczone do realizacji planów 
inwestycyjnych, a w szczególności do następujących działań: 

1. Inwestycje kapitałowe w 3 spółki       2,6   mln PLN   -  I półrocze 2008 
2. Spłata poŜyczek       1,74 mln PLN   -     grudzień 2007 
3. Otwarcie nowych obiektów w 2008 – 7 delikatesów, część inwest.  1,5   mln PLN   -          2008/2009 
4. Zakup nieruchomości pod pierwszy supermarket    1,0   mln PLN   -                   2008 
5. Dofinansowanie delikatesów otwartych wcześniej    0,7   mln PLN   -          2007/2008 
6. Dofinansowanie obiektów otwartych w 2008    0,7   mln PLN   -          2008/2009 
7. Koszty doradców i IPO       0,56 mln PLN   -          2007/2008 
8. Dofinansowanie centrali i sieci (IT, samochody dostawcze)   0,4   mln PLN   -  I półrocze 2008 

Wpływy pienięŜne z emisji akcji serii C, skierowanej do poŜyczkodawców Emitenta wyniosły 1,50 mln PLN i 
zostały przeznaczone na spłatę poŜyczek zawartych w dniu 20 lipca 2007 r. Cena emisyjna akcji serii C była o 25% 
niŜsza niŜ cena emisyjna akcji serii D. 

Nowe delikatesy będą lokalizowane w miastach powyŜej 100 tys. mieszkańców, przede wszystkim w nowo 
otwieranych centrach handlowych, w których Emitent będzie wynajmował lokale. W niektórych przypadkach 
rozwaŜana będzie moŜliwość wybudowania własnych obiektów handlowych oraz przejęcia juŜ działających sklepów. 
Ze środków pochodzących z emisji na ten cel zostanie przeznaczona kwota 2,2 mln zł. Emitent planuje dokonać 
unowocześnienia istniejących placówek handlowych. PowyŜsze inwestycje będą polegały przede wszystkim na 
dostosowaniu placówek handlowych do wypracowanego wizerunku i określonej standaryzacji delikatesów. 

W celu usprawnienia działalności operacyjnej Emitenta planuje się dokonanie centralizacji systemu informatycznego. 
W związku z tym, Emitent planuje zmianę systemu informatycznego, którego zadaniem będzie unowocześnienie 
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działalności centrali oraz wszystkich delikatesów. Ze środków pochodzących z emisji na ten cel zostanie 
przeznaczona kwota 300-350 tys. zł. W przypadku wyŜszych kosztów budowy zakupu i implementacji systemu 
informatycznego, wyŜej wymienione cele zostaną zrealizowane przy większym zaangaŜowaniu kapitałów obcych w 
postaci długoterminowych umów leasingowych oraz kredytów długoterminowych. 

PoniewaŜ w większości krajów europejskich istnieją juŜ (i ciszą się coraz większą popularnością), supermarkety a 
nawet sieci supermarketów z ekologiczną Ŝywością uwaŜamy, Ŝe istnieją juŜ warunki rynkowe do otwarcia pierwszego 
takiego supermarketu w Polsce a po jego sukcesie kolejnych. Pierwszy supermarket delikatesowy planowany jest w 
Warszawie. Poszukiwanie lokalizacji i rozpoczęcie realizacji przewidywane jest na początek 2008 roku, a otwarcie na 
jesień 2009 roku. 

Spółka widzi szanse wzrostu i rozwoju poprzez konsolidację rynku firm zdrowej i ekologicznej Ŝywności i 
gastronomii. Zarząd spółki ma pełne rozeznanie rynkowe i jest po pierwszych, wstępnych ustaleniach potencjalnych 
transakcji, które mogą mieć miejsce zaraz po emisji akcji i pozyskaniu środków. UmoŜliwi to wzrostu wartości spółki 
w kolejnych latach. 

Do czasu realizacji celów emisji, mianowicie wydatkowania środków finansowych uzyskanych z emisji akcji serii D, 
Emitent zainwestuje wolne środki pienięŜne w lokaty bankowe. 

 

Główne inwestycje Emitenta w przyszłości, co do których podjęto wiąŜące zobowiązania 

Wartość głównych inwestycji spółki w przyszłości, co do których zarząd podjął juŜ zobowiązania umowne, opiewa 
na kwotę około 1,0 mln PLN i dotyczy przede wszystkim procesu rozszerzania sieci dystrybucji produktów 
oferowanych przez Emitenta. Kolejnym istotnym projektem inwestycyjnym jest rozbudowa własnego centrum 
logistycznego w celu optymalizacji dystrybucji na obszarze całego kraju. Przyczyni się to znacznego zwiększenia 
efektywności zarządzania sprzedaŜą. 

 

Działania konkurencyjne do działalności Emitenta 

Na chwilę obecną nie ma Ŝadnych oficjalnych statystyk i rankingów dotyczących rynku Emitenta i rynku spółki z 
Grupy Emitenta. 

W związku z powyŜszym wiedzę o rynku moŜna posiąść jedynie poprzez wymianę informacji na targach, 
konferencjach i seminariach. Najlepszą do tej pory konferencją było Forum Ecconnect, które odbyło się w maju w 
Warszawie i skupiło ponad 200 osób z branŜy Ŝywności ekologicznej oraz kilka firm doradczych i konsultingowych. 
Firmy te przedstawiły własne dane dotyczące rynku, z których wynika, Ŝe polski rynek handlu detalicznego 
Ŝywnością ekologiczną jest bardzo rozdrobniony i w 2006 r. osiągnął sprzedaŜ około 200-250 mln PLN przy ponad 
30% wzroście w stosunku do 2005 r. 

SprzedaŜ Ŝywności ekologicznej w Polsce odbywała się poprzez: 

- 200 niezaleŜnych, specjalistycznych sklepów, 

- sieć specjalistycznych delikatesów Organic Farma Zdrowia (7 lokalizacji w 2006r.), 

- sieci specjalistycznych sklepów VERT (3 sklepy), śółty Cesarz (3 sklepy), Green Way (3 sklepy) itd., mini sieci 
składające się z 2, 3 sklepów, 

- specjalistyczne stoiska na targach, festynach i obchodach, 

- specjalistyczne stragany, 

- dedykowane półki lub regały w najlepszych sieciach delikatesów konwencjonalnych takich jak Alma, Bomi i Piotr 
i Paweł, 

- dedykowane półki i regały (a nawet mini stoiska) w konwencjonalnych hipermarketach Carrefour, Leclerc, Tesco 
itd. 

Z powyŜszych informacji wynika, Ŝe ORGANIC FARMA ZDROWIA jest na dzień dzisiejszy największą w Polsce 
siecią delikatesów i sklepów specjalizującą się w sprzedaŜy Ŝywności ekologicznej. Jest równieŜ pierwszą i jedyną 
siecią sprzedającą ekologiczne kosmetyki i środki czyszcząco-piorące. 

Przewidywania analityków tego rynku zakładają, Ŝe 30% rocznego wzrostu sprzedaŜy moŜe być kontynuowane co 
najmniej przez następne 5-10 lat, jako, Ŝe rynek ten w Polsce jest jeszcze bardzo mały i wyrównywanie róŜnicy z 
krajami Europy Zachodniej zajmie kilkadziesiąt lat. 

Odnośnie spółki zaleŜnej – Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o. – specjalizującej się w sprzedaŜy ekologicznej 
Ŝywności, kosmetyków i środków czyszcząco-piorących poprzez Internet posiadamy jeszcze mniej danych 
rynkowych poniewaŜ nie ma Ŝadnych (nawet nieoficjalnych) katalogów takich sklepów czy danych o ich sprzedaŜy. 

Z własnej analizy wykonanej w sieci Internet oraz informacji posiadanych od dostawców wynika, Ŝe istnieje obecnie 
w Polsce kilkanaście sklepów internetowych. 

śaden jednak nie oferuje tak wielu produktów i tak dogodnych warunków dostaw. 

NiezaleŜny portal sklep24.pl, prowadzący ranking sklepów w poszczególnych branŜach ocenia od 2 lat sklep 
ekosfera.pl na pierwszym miejscu wg ocen klientów realizujących zakupy w sieci. 
Jest to ocena własna na bazie nieoficjalnych danych rynkowych. 

 

Na działalność operacyjną Emitenta mogą mieć wpływ zmiany regulacji prawnych obowiązujących w Polsce. 

Ze względu na plany inwestycyjne Emitenta istotną rolę odgrywa ustawa o wielko-powierzchniowych obiektach 
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handlowych, która weszła w Ŝycie w dniu 18 września 2007 r. Uchwalona w maju przez Sejm ustawa o WOH 
utrudnia powstawanie obiektów handlowych o powierzchni powyŜej 400 m2. Inwestorzy muszą uzyskiwać zgodę 
samorządu lokalnego, a w przypadku obiektów powyŜej 2 tys. m2 - dodatkowo sejmiku wojewódzkiego. Jest to 
istotne zdarzenie prawne, które powoduje moŜliwość niewyraŜenia zgody przez właściwy organ na budowę 
supermarketu, co moŜe bezpośrednio wpłynąć na brak realizacji części celów inwestycyjnych Emitenta. RównieŜ 
planowane budowy kolejnych duŜych centrów handlowych mogą się znacząco opóźnić za względu na konieczność 
uzyskiwania takich dodatkowych zgód. Takie sytuacje teŜ mogą opóźnić realizację celów inwestycyjnych Emitenta. 

Emitentowi nie są znane jakiekolwiek elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej, 
inne niŜ wymienione powyŜej, które mogłyby mieć istotny wpływ na działalność Emitenta. 

 

Badania i rozwój 

Emitent nie posiada Ŝadnej dedykowanej jednostki do prowadzenia badań. 

Jedyne badania prowadzone przez Emitenta to badania dotyczące rynku nowoczesnego handlu detalicznego w 
Polsce i Europie oraz rynku Ŝywności i innych produktów ekologicznych. 

Badania te polegają na: 

- prenumeracie specjalistycznych wydawnictw, 

- udziale w krajowych targach, konferencjach i seminariach (np. Targi Polagra, Konferencja Marketing Forum 
Ecconnect itd.), 

- udziale z najwaŜniejszych zagranicznych targach, konferencjach i seminariach (np. Biofach, Mappic itd.), 

- korzystaniu z doradztwa jednostek certyfikujących. 

 

Patenty i licencje 

Emitenta nie posiada ani teŜ nie korzysta bezpośrednio z Ŝadnych patentów. 

Emitent prowadzi w swoich delikatesach sprzedaŜ niskoprocentowych napojów alkoholowych takich jak wina 
ekologiczne, miody pitne czy piwa ekologiczne i niepasteryzowane. Na sprzedaŜ napojów alkoholowych konieczne 
jest uzyskanie zgody Centrum Handlowego, lokalnego samorządu i Sanepidu. Nie zawsze uzyskanie takiej zgody jest 
moŜliwe – szczególnie jeśli na terenie Centrum Handlowego znajduje się juŜ kilka punktów sprzedaŜy alkoholu – co 
z góry powoduje, Ŝe dane delikatesy będą miały mniejsze obroty i rentowność, od tych które taką zgodę uzyskały. 
Emitent będzie się starał uzyskać wszędzie zgodę na sprzedaŜ alkoholu uzasadniając to unikalnością tych wyrobów 
alkoholowych, nie występujących popularnie w innych sklepach czy supermarketach. 

Emitent uruchamia i prowadzi lokale gastronomiczne ze zdrową i wegetariańską Ŝywnością znanej w Polsce sieci 
Green Way. Na otwarcie i prowadzenie takiego lokalu gastronomicznego konieczne jest uzyskanie zezwolenia spółki 
Green Way (co do miejsca, wielkości, moŜliwości adaptacyjnych itd.), a następnie naleŜy wykupić licencję 
franchisingową, która moŜe być zabrana w przypadku zalegania z opłatami licencyjnymi lub drastycznym 
naruszeniem warunków umowy. Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego emitent posiada 4 licencje 
franchisingowe spółki Green Way. 

Emitent uruchomił procedurę zastrzeŜenia nazwy i logo firmy oraz znaków handlowych w Urzędzie Patentowym. 

IV.13. Inwestycje krajowe i zagraniczne Emitenta, w tym inwestycje kapitałowe 
Dotychczasowe inwestycje spółki związane były przede wszystkim z rozbudową sieci dystrybucyjnej na obszarach 
największych miast Polski. Ekspansja ta związana była z przejęciami oraz otwieraniem nowych sklepów. Emitent 
przeznaczył na ten cel 965 tys. PLN w 2006 r. 

Środki te pochodziły częściowo ze środków spółki – kapitał własny (100 tys. PLN) oraz głównie ze środków 
zewnętrznych w postaci poŜyczek udzielonych Spółce przez wspólnika Spółki i Prezesa Zarządu Sławomira Chłonia. 

W pierwszym półroczu 2007 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 1,37 mln PLN i były wynikiem dalszej rozbudowy 
sieci handlowej – 1,1 mln PLN. Reszta wydatków inwestycyjnych wiązała się z dodatkowym wyposaŜeniem 
niektórych jednostek handlowych, biura spółki, magazynów oraz z zakupem systemu informatycznego 
zapewniającego sprawną ewidencję ilości towarów w magazynach. 

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był podwyŜszony kapitał własny Spółki – 1,0 mln PLN oraz, 
podobnie jak w 2006 r. poŜyczki od wspólnika Sławomira Chłonia. 

W drugim półroczu 2007 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 1,89 mln PLN i przeznaczone były w całości na dalsze 
poszerzanie sieci handlowej. 

Główne inwestycje spółki w II półroczu 2007 roku były dokonywane ze środków Spółki – kapitał oraz w głównej 
mierze ze środków zewnętrznych w postaci poŜyczek udzielonych przez podmioty zewnętrzne (4 osoby fizyczne i 
jedna spółka) nie związane ze Spółką. 

Na chwilę obecną spółka poszukuje lokali przede wszystkim w duŜych miastach i najlepszych Centrach Handlowych. 

IV.14. Wszczęte wobec Emitenta postępowania upadłościowe, układowe lub likwidacyjne 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wobec Emitenta nie wszczęto postępowania 
upadłościowego, układowego bądź likwidacyjnego. 
Emitent nie dysponuje wiedzą na temat okoliczności, które mogłyby spowodować wszczęcie takich postępowań. 
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IV.15. Wszczęte wobec Emitenta postępowania ugodowe, arbitraŜowe lub egzekucyjne, mające lub mogące 
mieć istotne znaczenie dla jego działalności 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wobec Emitenta nie wszczęto postępowania 
ugodowego, arbitraŜowego bądź egzekucyjnego. 
Emitent nie dysponuje wiedzą na temat okoliczności, które mogłyby spowodować wszczęcie takich postępowań. 

IV.16. Inne postępowania 
Zgodnie z oświadczeniem Zarządu, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego ani w okresie 
ostatnich 12 miesięcy, Emitent nie jest ani nie był stroną postępowań przed organami rządowymi, stroną 
postępowań sądowych lub arbitraŜowych, które to postępowania mogłyby mieć lub miały istotny wpływ na sytuację 
finansową lub rentowność Emitenta. 
Emitent nie dysponuje wiedzą na temat okoliczności, które mogłyby spowodować wszczęcie takich postępowań. 

IV.17. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy 
instrumentów finansowych 
Od 30 czerwca 2007 r. – czyli od daty zakończenia ostatniego okresu obrachunkowego, za który opublikowano 
zbadane informacje finansowe, nastąpiło kilka transakcji z podmiotem powiązanym. Były to poŜyczki gotówkowe 
udzielone przez udziałowca i jednocześnie prezesa Zarządu Sławomira Chłonia dla Emitenta: 

1. PoŜyczka z 3 lipca 2007 r. na kwotę    100 tys. PLN, na warunkach rynkowych, 
2. PoŜyczka z 25 października 2007 r. na kwotę   300 tys. PLN, na warunkach rynkowych, 
3. PoŜyczka z 27 listopada 2007 r. na kwotę      50 tys. PLN, na warunkach rynkowych. 

 
W dniu 20 lipca 2007 r. Emitent zawarł umowy poŜyczek na łączną kwotę 1,5 mln PLN, które zostały spłacone z 
wpływów z emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, skierowanej do poŜyczkodawców w ramach subskrypcji 
prywatnej. Cena emisyjna akcji serii C była o 25% niŜsza niŜ cena emisyjna akcji serii D. Wszystkie akcje serii C 
zostały w pełni opłacone. Emisja akcji serii C została zarejestrowana w KRS w dniu 8 stycznia 2008 roku. 

IV.18. Nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej 
Emitenta w okresie objętym sprawozdaniami finansowymi, zamieszczonymi w Dokumencie 
Informacyjnym 
Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego, zarządowi Emitenta nie są znane jakiekolwiek tendencje, 
niepewne elementy, Ŝądania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ 
na perspektywy Emitenta do końca bieŜącego roku obrotowego lub nawet przez najbliŜsze miesiące. 

IV.19. Istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta, powstałe po 
sporządzeniu sprawozdań finansowych, zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnych 
SprzedaŜ emitenta w 2007 r. jest o kilkaset procent wyŜsza w stosunku do analogicznego okresu w 2006 r. Na tą 
bardzo duŜą dynamikę wzrostu sprzedaŜy w 2007 roku wpływ miały głównie następujące czynniki: 

- wzrost ilości delikatesów z siedmiu do czternastu, 
- ciągła poprawa jakości obsługi klienta (np. darmowe porady dietetyczne), 
- wzrost ilości  klientów odwiedzających nowe Centra Handlowe, 
- wzrost ilości stałych klientów sieci, 
- wzrost rozpoznawalności marki, 
- wzrost ilości oferowanych produktów z 2.500 do 4.000  w jednej lokalizacji, 
- znacząca poprawa w ciągłości dostaw towarów krajowych, 
- zwiększony import towarów. 

IV.20. Dane osób zarządzających i nadzorujących Emitenta 

IV.20.1. Zarząd 

Zgodnie ze Statutem ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A., Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, w tym 
Prezesa i Wiceprezesa, jeŜeli 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. w Warszawie na mocy 
uchwały z dnia 5 listopada 2007 r. Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła się w dniu 5 listopada 2007 r. w dniu 
uchwalenia decyzji o przekształceniu przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną, które zakończyło poprzednią kadencję 
Zarządu. Mandat członków Zarządu wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010. 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Zarząd składa się z dwóch osób: 

- Sławomir Chłoń   - Prezes Zarządu, 

- Przemysław Eliasz Tomaszewski  - Wiceprezes Zarządu. 

 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeŜone do 
kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 
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Emitent nie posiada obecnie programów opcji na akcje. 
 

Akcje lub opcje na akcje Emitenta posiadane przez członków Zarządu: 

Akcjonariusz Liczba 

akcji 

Łączna wartość 

nominalna 

Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Udział w ogólnej liczbie 
głosów na WZA (%) 

Sławomir Chłoń 695.250 695.250,00 zł 43,37% 44,04% 

     

Przemysław Eliasz 
Tomaszewski 

556.200 556.200,00 zł 34,70% 35,23% 

 

Pan Sławomir Chłoń w okresie co najmniej 5 poprzednich lat: 

− nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa; 
− nie pełnił funkcji administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które znalazły się w 

stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego; 
− nie został formalnie oskarŜony ani nie podlegał sankcji nałoŜonej przez organy państwowe, jak równieŜ 

inne organizacje (w tym organizacje zawodowe); 
− nie został pozbawiony prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek Emitenta, jak równieŜ nie został pozbawiony prawa uczestniczenia w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek Emitenta. 

 

Pan Sławomir Chłoń– Prezes Zarządu 

Ukończył studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, gdzie w 
1985 roku uzyskał dyplom mgr inŜ. 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 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 współzałoŜycielem, 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 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 w okresie co najmniej 5 poprzednich lat: 

− nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa; 
− nie pełnił funkcji administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które znalazły się w 

stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego; 
− nie został formalnie oskarŜony ani nie podlegał sankcji nałoŜonej przez organy państwowe, jak równieŜ 

inne organizacje (w tym organizacje zawodowe); 
− nie został pozbawiony prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, jak równieŜ nie został pozbawiony prawa uczestniczenia w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

 

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 śywieniu Człowieka i Konsumpcji i uzyskał tytuł 
dyplomowanego dietetyka. Współwłaściciel od 1995 "Provita" - śywność dla Zdrowia, właściciel sklepu ze zdrową 
Ŝywnością PHU "Janka" (2000 – 2006). ZałoŜył i zarządzał pierwszą w Polsce siecią 7 sklepów ze zdrową Ŝywnością 
w centrach Handlowych Warszawy, Poznania i Łodzi – Organic Market (2003-2006). Obecnie członek zarządu Vega 
Food Sp. z o.o., Wiceprezes sklepu internetowego z produktami ekologicznymi Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o., 
współwłaściciel i wiceprezes Freshway Restaurants Sp. z o.o. 

IV.20.2. Rada Nadzorcza 

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezaleŜni. i 
jest powoływana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na roczną kadencję. Wszyscy Członkowie Rady 
Nadzorczej Emitenta powołani zostali na roczną kadencję na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników Spółki ORGANIC FARMA ZDROWIA Sp. z o.o. z dnia 5 listopada 2007 roku dotyczącego 
przekształcenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Mandat Członków Rady Nadzorczej 
wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy 2008. 
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Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 1/1/2007 Rady Nadzorczej z dnia 29 
listopada 2007 roku pełni Pani Hanna Karwat Ratajczyk. 

Funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 1/1/2007 Rady Nadzorczej z dnia 29 
listopada 2007 roku pełni Pan Wiesław Schabowski. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w skład Rady Nadzorczej wchodziły 3 osoby: 

− Hanna Karwat Ratajczyk  - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, 
− Wiesław Schabowski  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 
− Jolanta Anna Szymona  - Członek Rady Nadzorczej. 

 
Emitent zobowiązuje się do zwiększenia składu Rady Nadzorczej do wymaganych zgodnie z art. 385 § 1 KSH min. 5 
osób podczas najbliŜszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ale nie później niŜ do 30 czerwca 2008 r. 
 
PoniŜej przedstawione są informacje dotyczące osób sprawujących funkcje nadzorcze w Spółce sporządzone na 
podstawie ich oświadczeń. 

 

śaden z Członków Rady Nadzorczej w okresie co najmniej 5 poprzednich lat: 

− nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa; 
− nie pełnił funkcji administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które znalazły się w 

stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego; 
− nie został formalnie oskarŜony ani nie podlegał sankcji nałoŜonej przez organy państwowe, jak równieŜ 

inne organizacje (w tym organizacje zawodowe); 
− nie został pozbawiony prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, jak równieŜ nie został pozbawiony prawa uczestniczenia w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

 
Ponadto, w okresie ostatnich pięciu lat, organy ustawowe lub regulacyjne nie wniosły przeciwko Ŝadnej z osób 
nadzorujących oficjalnych oskarŜeń publicznych, ani nie nałoŜyły na nią sankcji. 

Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Informacyjnego Ŝaden z członków Rady Nadzorczej Emitenta nie posiada akcji 
lub opcji na akcje Emitenta. 

W ocenie Emitenta nie występują okoliczności mogące stanowić źródła potencjalnych konfliktów interesów 
pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla. 

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta nie istnieją umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, 
dostawcami lub innymi osobami, na mocy których członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osoby zarządzające 
wyŜszego szczebla zostały wybrane na pełnione funkcje. 
 
Pani Hanna Karwat Ratajczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1984 r. Radca 
prawny o 1996 r. Ukończyła szkolenia dla Kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa – 
Międzynarodowa Fundacja Rozwoju  Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych 1992, Wprowadzenie 
do biznesu– Instytut Francuski Zarządzania 1995 r., 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 (1992-1997, od 1996 rada prawny). Zastępca dyrektora Oddziału Warszawskiego TU „Compensa” 
S.A. (1997-1998), radca prawny w Zespole Prawnym Commercial Union Polska TU Na śycie 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-obecnie). W latach 1998-2003 pełniła funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Od 2006 roku Członek Rady Nadzorczej „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. 
w Horyńcu Zdrój. 

 

Pan Wiesław Schabowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej z tytułem magistra inŜyniera w 1982 r., 
podyplomowe Studia Rachunkowości WyŜszej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w 
Warszawie (1999). Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 26. Posiada licencję uprawniającą do usługowego 
prowadzenia ksiąg rachunkowych. W latach 1985-1990 zastępca kierownika a następnie kierownik zespołu budów w 
Tarnobrzeskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego. Makler papierów wartościowych w Warszawskim 
Domu Maklerskim Sp. z o.o. (1992-1993), zastępca dyrektora pełnomocnego – główny księgowy w Eastbrokers 
Warszawski Dom Maklerski S.A. (1993-1996). Dyrektor finansowy i członek zarządu Global Capital Partners Poland 
S.A. (1996-2001). Główny specjalista w Biurze Finansowo Księgowym, Agencja Rynku Rolnego, Warszawa (2005-
2006). Obecnie pełni funkcję dyrektora finansowego i członka zarządu spółki ECM Dom Maklerski S.A. 

 

Pani Jolanta Anna Szymona – Członek Rady Nadzorczej 
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Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 
2004. W latach 2004-2007 roku pracownik Jednostki Certyfikującej Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. na stanowisku 
specjalisty ds. obsługi klienta (2004) oraz specjalisty ds. Public Relations (2005-2007). Od 2007 roku prowadzi 
samodzielną działalność gospodarczą pod firmą Eko General. 

IV.21. Struktura akcjonariatu Emitenta 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego i przed zarejestrowaniem akcji serii D struktura 
akcjonariatu Emitenta przedstawiała się następująco: 

 

Akcjonariusz Liczba akcji / liczba głosów na WZA [szt.] udział w kapitale zakładowym / udział w 
ogólnej liczbie głosów na WZA [%] 

Sławomir Chłoń 
• 347.625 Akcji imiennych uprzywilejowanych serii 

A / 695.250 głosów na WZA 
347.625 Akcji zwykłych na okaziciela serii B / 
347.625 głosów na WZA 

• 43,37% kapitału/ 44,04% głosów na 
WZA 

Przemysław Eliasz 
Tomaszewski 

• 278.100 Akcji imiennych uprzywilejowanych serii 
A / 556.200 głosów na WZA 
278.100 akcji zwykłych na okaziciela serii B / 
278.100  głosów na WZA 

• 34,70% kapitału/ 35,23% głosów na 
WZA 

Henryk Ryszard 
Tomaszewski 

• 69.525 Akcji imiennych uprzywilejowanych serii 
A / 139.050 głosów na WZA 

69.525 Akcji zwykłych na okaziciela serii B / 
69.525 głosów na WZA 

• 8,67% kapitału/ 8,81% głosów na 
WZA 

Teresa Jadwiga 
Dolczewska 

• 69.525 Akcji imiennych uprzywilejowanych serii 
A / 139.050 głosów na WZA 
69.525 Akcji zwykłych na okaziciela serii B / 
69.525 głosów na WZA 

• 8,67% kapitału/ 8,81% głosów na 
WZA 

Akcje serii C 
• 73.530 Akcji zwykłych na okaziciela serii C / 

73.530  głosów na WZA 
• 4,59% kapitału/ 3,11% głosów na 

WZA 

Łącznie 1.603.080 szt. Akcji/2.367.855 głosów na WZA 100% kapitału/ 100% głosów na WZA 

 

Po zarejestrowaniu emisji akcji serii D struktura akcjonariatu Emitenta będzie następująca: 

 

Akcjonariusz Liczba akcji / liczba głosów na WZA [szt.] udział w kapitale zakładowym / udział w 
ogólnej liczbie głosów na WZA [%] 

Sławomir Chłoń 
• 347.625 Akcji imiennych uprzywilejowanych serii 

A / 695.250 głosów na WZA 
347.625 Akcji zwykłych na okaziciela serii B / 
347.625 głosów na WZA 

• 35,81% kapitału/ 38,53% głosów na 
WZA 

Przemysław Eliasz 
Tomaszewski 

• 278.100 Akcji imiennych uprzywilejowanych serii 
A / 556.200 głosów na WZA 

278.100 akcji zwykłych na okaziciela serii B / 
278.100  głosów na WZA 

• 28,64% kapitału/ 30,83% głosów na 
WZA 

Henryk Ryszard 
Tomaszewski 

• 69.525 Akcji imiennych uprzywilejowanych serii 
A / 139.050 głosów na WZA 

69.525 Akcji zwykłych na okaziciela serii B / 
69.525 głosów na WZA 

• 7,16% kapitału/ 7,71% głosów na 
WZA 

Teresa Jadwiga 
Dolczewska 

• 69.525 Akcji imiennych uprzywilejowanych serii 
A / 139.050 głosów na WZA 

69.525 Akcji zwykłych na okaziciela serii B / 
69.525 głosów na WZA 

• 7,16% kapitału/ 7,71% głosów na 
WZA 

Akcje Serii C 
• 73.530 Akcji zwykłych na okaziciela serii C / 

73.530  głosów na WZA 
• 3,79%kapitału/ 2,72% głosów na 

WZA 

Oferta Prywatna Akcji 
Serii D 

• 338.681Akcji zwykłych na okaziciela serii D/ 
338.681 głosów na WZA 

• 17,44% kapitału/ 12,51%głosów na 
WZA 

Łącznie 1.941.761 szt. Akcji/2.706.536 głosów na WZA 100% kapitału/ 100% głosów na WZA 

 

Po zarejestrowaniu wszystkich przeprowadzonych emisji w rękach członków Zarządu pozostaną akcje stanowiące 
64,45% kapitału zakładowego oraz 69,36% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
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V. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

V.1. Dane finansowe Emitenta 
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdań finansowych są zgodne z ustawą o rachunkowości z 
29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą. 

 

Okres, za który prezentowane jest jednostkowe sprawozdanie finansowe: 

♣ od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. 

♣ od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. 

 

Sprawozdanie finansowe oraz dane finansowe nie zawierają danych łącznych. 

Emitent jest jednostką dominującą wobec Ekosfera Sp. z o.o. Emitent nie jest spółką zaleŜną wobec innej spółki. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu, Ŝe Spółka będzie kontynuować działalność 
gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, Ŝe nie zamierza ani nie musi zaniechać działalności lub 
istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagroŜenie 
kontynuowania działalności. 

 

Sprawozdanie finansowe oraz dane finansowe zostały zaprezentowane w sposób zapewniający ich ocenę przez 
zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnie z zasadami 
rachunkowości stosowanymi przez Spółkę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za kolejny opublikowany 
rok obrotowy. 

V.2. Opis sytuacji finansowej emitenta 

Spółka ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. rozpoczęła działalność gospodarczą w 2006 r. W poniŜszej tabeli 
zamieszczono dane finansowe za 2006 r. oraz za pierwsze półrocze 2007 r. 

 

Wyniki finansowe Emitenta w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. 

 w oparciu o sprawozdania finansowe zgodne z PSR (w tys. zł) 

 

POZYCJA I-VI 2007 I-XII 2006 

przychody netto ze sprzedaŜy i zrównane z nimi: 4 373,83 1 288,99 

Koszty działalności operacyjnej 4 656,10 1 436,70 

zysk (strata) ze sprzedaŜy (282,28) (147,71) 

pozostałe przychody operacyjne 5,47 0,00 

pozostałe koszty operacyjne 57,42 0,01 

zysk (strata z działalności operacyjnej [EBIT] (334,23) (147,72) 

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) (280,75) (127,26) 

przychody finansowe 0,10 0,10 

koszty finansowe 6,83 16,94 

zysk (strata) na działalności gospodarczej (287,57) (164,55) 

zysk (strata) brutto (340,97) (164,55) 

podatek dochodowy 0,00 0,00 

zysk (strata) netto (340,97) (164,55) 

 

Emitent w 2006 r. zanotował stratę w wysokości 164,55 tys. PLN, która wyniknęła bezpośrednio z charakteru 
prowadzonej działalności handlowej, przy której rentowność nowo otwartych placówek handlowych nie umoŜliwia 
pokrycia kosztów w pierwszym etapie ich funkcjonowania tj. przez okres jednego, maksymalnie dwóch lat. W 
pierwszym półroczu 2007 r. Emitent otworzył kolejne delikatesy, a strata odnotowana na koniec czerwca 2007 r. 
wyniosła 340,97 tys. PLN. 

 

Koszty Emitenta 2006 r. i w pierwszym półroczu 2007 r. zostały zaprezentowane w tabeli poniŜej. 
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Kategorie kosztów ponoszonych przez Emitenta (w tys. PLN) 

 

Kategoria I-VI 2007 w % I-XII 2006 w % 

Amortyzacja 53,48 1,15% 20,46 1,42% 

ZuŜycie materiałów i energii 178,63 3,84% 53,25 3,71% 

Usługi obce 778,62 16,72% 244,29 17,00% 

Podatki i opłaty 17,60 0,38% 7,59 0,53% 

Wynagrodzenia 330,13 7,09% 62,82 4,37% 

Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

73,38 1,58% 17,45 1,21% 

Pozostałe koszty rodzajowe 106,47 2,29% 14,34 1,00% 

Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 

3 117,80 66,96% 1 016,50 70,75% 

SUMA 4 656,11 100,00% 1 436,70 100,00% 

Największe koszty, jakie Emitent poniósł w 2006 r. poza wydatkami na towary i materiały, dotyczyły kategorii usługi 
obce, wśród których główną pozycję stanowiły koszty związane z wynajmem i uŜytkowaniem lokali w centrach 
handlowych. W pierwszym półroczu 2007 r. udział tych kosztów w strukturze wydatków był niemalŜe identyczny tj. 
około 17%. Jedną z najwyŜszych zmian w badanym okresie, zanotował natomiast wzrost kosztów wynagrodzeń, 
który wzrósł do ponad 7% sumy wydatków. 

Rozpatrując relację kosztów stałych i zmiennych do przychodów naleŜy stwierdzić, Ŝe w dłuŜszym okresie coraz 
większą rolę na wynik finansowy będzie odgrywała marŜa ze sprzedaŜy towarów i materiałów. Koszty stałe powinny 
rosnąć jeszcze w 2008 r. w związku z dalszą rozbudową sieci i planowaną budową supermarketu. JednakŜe ze 
względu na wzrastająco dochodowość juŜ istniejących placówek ich relacja do wielkości przychodów powinna się 
zatrzymać i zacząć maleć w kolejnych latach. 

 

Struktura aktywów Emitenta 

 

KATEGORIA I-VI 2007 w % I-XII 2006 w % 

Aktywa trwałe  1 479,85 44,09% 421,63 34,24% 

Rzeczowe aktywa trwałe 882,81 26,30% 411,96 33,45% 

Aktywa obrotowe 1 876,23 55,91% 809,89 65,76% 

Zapasy 436,63 13,01% 145,34 11,80% 

NaleŜności krótkoterminowe 1 047,86 31,22% 439,18 35,66% 

Inwestycje krótkoterminowe 310,82 9,26% 192,92 15,67% 

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

80,92 2,41% 32,45 2,63% 

Aktywa ogółem 3 356,08 100,00% 1 231,52 100,00% 

PowyŜsza tabela prezentuje strukturę aktywów na koniec 2006 r. i na koniec pierwszego półrocza 2007 r. W chwili 
obecnej składają się one w połowie z aktywów trwałych i aktywów obrotowych, jednakŜe ze względu na charakter 
prowadzonej działalności gospodarczej i plany rozwoju, coraz większą część sumy bilansowej będą stanowić 
docelowo aktywa obrotowe. WiąŜę się to bezpośrednio ze wzrostem przychodów Emitenta, co będzie miało 
odzwierciedlenie w wielkości zapasów i naleŜności krótkoterminowych. 

Na podstawie danych finansowych z 2006 r. i z pierwszego półrocza 2007 r. nie moŜna obliczyć wskaźników 
rentowności dla Emitenta, ze względu na ujemną wartość wyniku finansowego w omawianych okresach. 

 

Wskaźniki rotacji Emitenta 

 

WSKAŹNIKI I-VI 2007 I-XII 2006 

Okres spływu naleŜności 4,33 0,15 

Okres spłaty zobowiązań 5,82 41,50 

Wskaźnik rotacji aktywów 1,30 1,05 
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Średni okres wpływu naleŜności w pierwszym półroczu 2007 r. wyniósł 4,33 dnia. Z kolei średni okres spłaty 
zobowiązań w badanym okresie wobec dostawców i kontrahentów wyniósł 5,82 dnia. Niewielkie wartości ww. 
wskaźników, jak równieŜ mała róŜnica pomiędzy nimi, świadczą o prawidłowej polityce Emitenta w zakresie regulacji 
płatności z kontrahentami. 

 

Wybrane wskaźniki zadłuŜenia Spółki 

 

WSKAŹNIKI I-VI 2007 I-XII 2006 

Wskaźnik struktury kapitału 1,28 - 

Wskaźnik poziomu zadłuŜenia 0,44 1,05 

Wskaźnik zadłuŜenia kapitału własnego 0,78 - 

Wskaźnik poziomu zadłuŜenia długoterminowego 0,00 0,00 

Wskaźnik struktury kapitału, tj. relacji kapitału własnego do zobowiązań, wyniósł 1,28 na koniec pierwszego 
półrocza 2007 r. Taka wartość jest wynikiem prowadzonej dotychczas formy finansowania majątku Spółki głównie 
poprzez poŜyczki krótkoterminowe. NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe w drugim półroczu 2007 r. została zaciągnięta 
kolejna poŜyczka, patrz pkt. IV 17. 

Na dzień 30 VI 2007 r. majątek Spółki pokrywał ponad dwukrotnie jej zobowiązania. 

 

Wybrane wskaźniki płynności Spółki 

 

WSKAŹNIKI I-VI 2007 I-XII 2006 

Wskaźnik bieŜącej płynności 1,28 0,55 

Wskaźnik szybkiej płynności 0,92 0,49 

Wskaźnik natychmiastowej płynności 0,21 0,15 

 
Zgodnie z zaobserwowanymi wartościami wskaźników płynności moŜna zauwaŜyć rosnącą zdolność Emitenta do 
regulowania zobowiązań. PrzewaŜającą część zobowiązań krótkoterminowych stanowią poŜyczki, które mają być 
spłacone ze środków pochodzących z emisji. Wpłynie to dodatnio na wartość wskaźników płynności, co będzie 
świadczyć o duŜej moŜliwości regulowania wszelkich zobowiązań przez Emitenta. 
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V.3. Historyczne dane finansowe 
 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2007 do 30.06.2007 r. 

 wraz z opinią biegłego rewidenta: 
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Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2006 do 31.12.2006 r. 

wraz z opinią biegłego rewidenta: 
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VI. ZAŁĄCZNIKI 

VI.1. Odpis z właściwego rejestru 
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VI.2. Statut 

VI.2.1. Jednolity tekst Statutu na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego. 

 

STATUT SPÓŁKI ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA 
 

I. P O S T A N O W I E N I A   O G Ó L N E. 
§1 

1. Firma Spółki brzmi: Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna. 
2. Spółka moŜe uŜywać skrótu firmy: Organic Farma Zdrowia S.A. 
3. Spółka moŜe posługiwać się wyróŜniającym ją znakiem graficznym. 

§2 

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 
2. Spółka działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
3. Na obszarze swego działania Spółka moŜe tworzyć zakłady, oddziały, biura, filie i 

przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a takŜe uczestniczyć w innych 
spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach, izbach gospodarczych, fundacjach i innych 
podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą. 

§3 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
§4 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki pod firmą: ORGANIC FARMA 
ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000254117. 
 

II. P R Z E D M I O T   D Z I A Ł A L N O Ś C I. 
§5 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 
1) rolnictwo i łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01), 
2) produkcja artykułów spoŜywczych i napojów (PKD 15) 
3) włókiennictwo (PKD 17) 
4) działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22), 
5) handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 

(PKD 51) 
6) handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŜy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa 

artykułów uŜytku osobistego i domowego (PKD 52), 
7) hotele i restauracje (PKD 55), 
8) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B), 
9) pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2), 
10) obsługa nieruchomości (PKD 70), 
11) działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z), 
12) kształcenie ustawiczne i pozostałe formy kształcenia (PKD 80.4) 
13) działalność paramedyczna (PKD 85.14.E ). 
14) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z). 
15) reklama (PKD 74.40.Z). 

2. W przypadku przedmiotu działalności Spółki, dla którego prowadzenia wymagane jest uzyskanie 
stosownych zezwoleń lub koncesji, Spółka podejmie działalność w tym zakresie po uzyskaniu 
wymaganych prawem koncesji i zezwoleń. 

 

III.  K A P I T A Ł   S P Ó Ł K I. 

§6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.603.080,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące 
osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.603.080 (jeden milion sześćset trzy tysiące osiemdziesiąt) 
akcji oznaczonych numerami od 1 do 1.603.080 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden  złoty) 
kaŜda 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, Ŝe na kaŜdą 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. 
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6. ZałoŜycielami Spółki są: 
1) Sławomir Chłoń, 
2) Przemysław Eliasz Tomaszewski, 
3) Henryk Ryszard Tomaszewski, 
4) Teresa Jadwiga Dolczewska. 

§7 

Akcje w kapitale zakładowym zostały objęte przez załoŜycieli w następujący sposób: 
1) Sławomir Chłoń objął 695.250 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda, o łącznej wartości 
nominalnej 695.250,00 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt 
złotych) przy czym: 

a) 347.625 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.000.001 do A- 
000.347.625, które są akcjami imiennymi; 

b) 347.625 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-000.764.776 do B- 
001.112.400, które są akcjami na okaziciela, 

2) Przemysław Eliasz Tomaszewski objął 556.200 (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy 
dwieście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda, o łącznej wartości 
nominalnej 556.200,00 zł (słownie; pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) przy czym: 

a) 278.100 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.347.626  do A- 
000.625.725, które są akcjami imiennymi; 

b) 278.100 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.112.401 do B- 
001.390.500, które są akcjami na okaziciela, 

3) Henryk Ryszard Tomaszewski objął 139.050 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy 
pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda, o łącznej wartości 
nominalnej 139.050,00 zł (sto trzydzieści dziewięć pięćdziesiąt złotych) przy czym: 

a) 69.525 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000. 625.726 do A-
000.695.250, które są akcjami imiennymi; 

b) 69.525 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.390.501 do B-001.460.025, 
które są akcjami na okaziciela, 

4) Teresa Jadwiga Dolczewska objęła 139.050 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) 
akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda, o łącznej wartości nominalnej 
139.050,00 zł (sto trzydzieści dziewięć pięćdziesiąt złotych) przy czym: 

a) 69.525 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.695.251 do A- 
000.764.775, które są akcjami imiennymi; 

b) 69.525 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.460.026 do B- 001.529.550, 
które są akcjami na okaziciela. 

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest przez Zarząd na Ŝądanie 
akcjonariusza. Koszty zamiany ponosi Spółka. 

§8 

Wyklucza się moŜliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. 

§9 

Akcje są zbywalne. 

§10 

1. Zbycie lub obciąŜenie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki. 
2. Wniosek o wyraŜenie zgody na zbycie lub obciąŜenie akcji imiennych naleŜy złoŜyć na piśmie 

Zarządowi Spółki najpóźniej na 40 dni przed zamierzonym terminem zbycia lub obciąŜenia akcji. 
We wniosku naleŜy wskazać nabywcę i cenę zbycia lub zastawnika, liczbę i wartość obciąŜanych 
akcji. 

3. Pierwszeństwo nabycia akcji mają dotychczasowi załoŜyciele Spółki w ilości proporcjonalnej do 
posiadanych dotychczas akcji imiennych. JeŜeli którykolwiek z załoŜycieli nie korzysta z 
przysługującego mu prawa pierwszeństwa, wówczas pozostali załoŜyciele mogą nabyć te akcje w 
proporcji jak wyŜej. 

4. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwszeństwa przez dotychczasowych akcjonariuszy albo 
odmowy wyraŜenia zgody na zbycie akcji imiennych Zarząd wskaŜe nabywcę akcji. W przypadku 
nie wskazania nabywcy przez Zarząd w terminie 30 dni, akcje imienne mogą być przeniesione na 
kaŜdą osobę trzecią. 

5. Zbycie akcji imiennych osobom innym niŜ załoŜyciele powoduje utratę uprzywilejowania. 
§11 

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy w drodze 
ich nabycia przez Spółkę. 

2. 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 obniŜenia kapitału zakładowego. 

3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniŜenie kapitału zakładowego Spółki. 
§12 

1. Kapitał zakładowy moŜe być podwyŜszany lub obniŜany na mocy uchwały lub uchwał Walnego 
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Zgromadzenia. 
2. PodwyŜszenie kapitału zakładowego moŜe nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela. 

Kapitał zakładowy moŜe być podwyŜszony równieŜ przez przeniesienie do niego z kapitału 
zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

3. ObniŜenie kapitału zakładowego moŜe nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub 
przez umorzenie części akcji. 

4. Spółka moŜe emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. 
§13 

1. Kapitał zakładowy moŜe zostać podwyŜszony równieŜ w granicach kapitału docelowego. 
2. Do podwyŜszenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upowaŜniony 

Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji statutu Spółki. UpowaŜnienie zarządu do podwyŜszenia 
kapitału zakładowego uprawnia równieŜ do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem 
wykonania prawa zapisu upływającym nie później niŜ okres, na który zostało udzielone 
upowaŜnienie. 

3. UpowaŜnienie Zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego moŜe zostać udzielone na kolejne 
okresy, nie dłuŜsze jednak niŜ trzy lata. Udzielenie upowaŜnienia wymaga zmiany Statutu. 

4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 1.147.000 (jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy) 
złotych. Zarząd moŜe wydać akcje w zamian za wkłady pienięŜne lub za wkłady niepienięŜne. 

5. Zarząd moŜe dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyŜszeń w granicach określonych w ust. 4. 
Zarząd nie moŜe dokonać podwyŜszenia ze środków własnych Spółki. 

6. Zarząd nie moŜe wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu 
akcjonariuszowi osobistych uprawnień. 

7. Decyzje we wszystkich sprawach związanych z podwyŜszeniem kapitału zakładowego, w 
szczególności w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady 
niepienięŜne – podejmuje Zarząd. 

8. Zarząd upowaŜniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości 
lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. 

9. Uchwała Zarządu o podwyŜszeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu 
podjęta w granicach statutowego upowaŜnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o 
podwyŜszeniu kapitału zakładowego. 

 

IV.  ORGANY SPÓŁKI. 

§ 14 
Organami Spółki są: 
1) Walne Zgromadzenie, 
2) Rada Nadzorcza, 
3) Zarząd. 
 

Walne Zgromadzenie 
§ 15 

1. Walne Zgromadzenie moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niŜ w sześć miesięcy po upływie 

kaŜdego roku obrotowego. 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających 

niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na Ŝądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy 
przedstawiających przynajmniej 10% kapitału zakładowego. 

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜy podejmowanie uchwał dotyczących: 
1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy, 
2) podziału zysków lub pokrycia straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, 

określenia daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 
dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, 

3) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 
4) podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 
5) podejmowania uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczaniu 

likwidatora, 
6) podejmowania uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz 

warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 
7) zmiany Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyŜszeniu i obniŜeniu kapitału 

zakładowego, 
8) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 
9) powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu, 
10) ustalania i zmiany zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady 

Nadzorczej, 
11) uchwalania oraz zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia, 
12) zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej, 
13) umarzania akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę, 
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14) innych spraw przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz 
rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą. 

5. Wyłącza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i 
zbycia nieruchomości, uŜytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Podejmowanie 
uchwał w tych sprawach naleŜy do kompetencji Zarządu, z uwzględnieniem treści art. 394 
Kodeksu spółek handlowych. 

6. KaŜdy z akcjonariuszy moŜe uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 
osobiście lub przez pełnomocnika. 

7. JeŜeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie 
jest waŜne i moŜe podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba Ŝe 
inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. 

9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. 
 

Rada Nadzorcza 
§ 16 

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 
działalności. 

2. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 
Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezaleŜni. 

3. Za niezaleŜnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek 
powiązań, mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezaleŜnego członka do podejmowania 
bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo 
ani rodzinnie powiązana ze Spółką, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami 
powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nie posiadająca Ŝadnych powiązań z 
przedsiębiorcami  prowadzącymi działalność konkurencyjną, ich pracownikami, podmiotami 
powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub z ich pracownikami. 

4. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. 
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi jeden rok. 

Członek Rady Nadzorczej moŜe być w kaŜdym czasie odwołany. 
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek 

czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niŜ 3, pozostali członkowie Rady 
Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać 
uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 3 członków. Kadencja dokooptowanego w tym trybie 
członka Rady kończy się wraz końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej. 

7. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona 
Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a 
pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego nieobecność 
Wiceprzewodniczący, kieruje pracami Rady. 

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność - 
Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niŜ cztery 
razy w roku obrotowym. 

9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba Ŝe przepisy 
prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. JeŜeli głosowanie pozostaje 
nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli jest on nieobecny, głos 
Wiceprzewodniczącego Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeŜeli wszyscy jej 
członkowie zostali pisemnie, (takŜe w drodze poczty elektronicznej), powiadomieni o terminie i 
miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich 
jest obecna na posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu 
uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z 
wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

10. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaxu, jeŜeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 
zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyŜej w ust. 9 i 10 nie dotyczy wyborów 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz 
odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. 

12. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego 
Zgromadzenia. 

13. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone w Regulaminie uchwalonym przez 
Radę Nadzorczą i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie. 

14. Do obowiązków Rady Nadzorczej naleŜą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w 
Statucie, w tym: 
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w 

zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 
2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty i co do emisji obligacji, 
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników 
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powyŜszych ocen, 
4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego 

członkami, 
5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 
6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 
7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, 
8) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu. 

 
Zarząd 
§ 17 

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz 
przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich 
sprawach niezastrzeŜonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej 
kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. 

2. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, jeŜeli Zarząd jest 
wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. 

3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez 
Radę Nadzorczą. 

4. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości 
głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. 

5. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes albo w jego zastępstwie Wiceprezes 
Zarządu. 

6. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu wieloosobowego o zwołaniu posiedzenia Zarządu co 
najmniej na 3 dni przed terminem jego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną. 

7. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu moŜe zarządzić inny 
sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia. 

8. Zarząd uwaŜany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy kaŜdy z członków 
Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie 
umoŜliwiającym mu uczestnictwo w posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej 
połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. 

9. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki 
są uprawnieni: Prezes oraz Wiceprezes Zarządu – jednoosobowo, albo jeden członek Zarządu 
łącznie z Prezesem albo Wiceprezesem albo prokurentem. 

§18 

Członkowie Zarządu nie mogą bez pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej prowadzić działalności 
konkurencyjnej. 

 

V. GOSPODARKA SPÓŁKI 

§ 19 

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

§ 20 

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 
1) kapitał zakładowy, 
2) kapitał zapasowy, 
3) kapitał rezerwowy, 
4) fundusze celowe. 

2. Spółka moŜe tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie 
szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. 

§ 21 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta 
sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty 
akcjonariuszom. 

§22 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.” 
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VI.2.2. Uchwały w sprawie zmian Statutu, nie zarejestrowane przez właściwy Sąd 

UCHWAŁA NR 6 

z dnia 30 listopada 2007 r. 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna 

w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna postanawia dokonać następujących 
zmian Statutu Spółki: 

§1 

1) § 6 ust. 1 – 6 Statutu Spółki otrzymują brzmienie: 

„§6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niŜ 1.603.081,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące 
osiemdziesiąt jeden złotych) i nie więcej niŜ 2.143.080,00 zł (dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące 
osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niŜ 1.603.081 (jeden milion sześćset trzy tysiące osiemdziesiąt 
jeden) akcji i nie więcej niŜ 2.143.080 (dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące osiemdziesiąt) akcji oznaczonych 
numerami od nie mniejszych niŜ 1.603.081  i maksymalnie do 2.143.080,00 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden  
złoty) kaŜda 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, Ŝe na kaŜdą 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 nie mniejszych niŜ D-001.603.081 do nie większych niŜ D-002.143.080 są akcjami na 

okaziciela. 
2) treść dotychczasowego § 6 ust. 6  Statutu Spółki oznacza się jako ust. 7.” 

§2 

Warunkiem zgłoszenia uchwały do Sądu rejestrowego jest zarejestrowanie uchwały nr 2 i 3 podjętej na dzisiejszym 
zgromadzeniu oraz złoŜenie przez Zarząd Spółki oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego 
stosownie do treści artykułu 310 § 2 i § 4 w związku z artykułem 431 § 7 KSH 

UCHWAŁA NR 7 

z dnia 30 listopada 2007 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Organic Farma Zdrowia S.A. 

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć tekst jednolity 
Statutu Spółki w następującym brzmieniu: 

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI  
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA 

I. P O S T A N O W I E N I A   O G Ó L N E. 
§1 

1. Firma Spółki brzmi: Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna. 
2. Spółka moŜe uŜywać skrótu firmy: Organic Farma Zdrowia S.A. 
3. Spółka moŜe posługiwać się wyróŜniającym ją znakiem graficznym. 

§2 

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 
2. Spółka działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
3. Na obszarze swego działania Spółka moŜe tworzyć zakłady, oddziały, biura, filie i przedsiębiorstwa, 

przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a takŜe uczestniczyć w innych spółkach, spółdzielniach, 
stowarzyszeniach, izbach gospodarczych, fundacjach i innych podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą. 

§3 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
§4 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki pod firmą: ORGANIC FARMA ZDROWIA 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000254117. 

II. P R Z E D M I O T   D Z I A Ł A L N O Ś C I. 
§5 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 
1) rolnictwo i łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01), 
2) produkcja artykułów spoŜywczych i napojów (PKD 15) 
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3) włókiennictwo (PKD 17) 
4) działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22), 
5) handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51) 
6) handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŜy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów 

uŜytku osobistego i domowego (PKD 52), 
7) hotele i restauracje (PKD 55), 
8) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B), 
9) pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2), 
10) obsługa nieruchomości (PKD 70), 
11) działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z), 
12) kształcenie ustawiczne i pozostałe formy kształcenia (PKD 80.4) 
13) działalność paramedyczna (PKD 85.14.E ). 
14) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z). 
15) reklama (PKD 74.40.Z). 

2. W przypadku przedmiotu działalności Spółki, dla którego prowadzenia wymagane jest uzyskanie stosownych 
zezwoleń lub koncesji, Spółka podejmie działalność w tym zakresie po uzyskaniu wymaganych prawem koncesji i 
zezwoleń. 

III.  K A P I T A Ł   S P Ó Ł K I. 

§6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niŜ 1.603.081,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące 
osiemdziesiąt jeden złotych) i nie więcej niŜ 2.143.080,00 zł (dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące 
osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niŜ 1.603.081 (jeden milion sześćset trzy tysiące osiemdziesiąt 
jeden) akcji i nie więcej niŜ 2.143.080 (dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące osiemdziesiąt) akcji oznaczonych 
numerami od nie mniejszych niŜ 1.603.081  i maksymalnie do 2.143.080,00 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden  
złoty) kaŜda 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, Ŝe na kaŜdą 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. 
1. Akcje serii D o numerach nie mniejszych niŜ D-001.603.081 do nie większych niŜ D-002.143.080 są akcjami na 

okaziciela. 
2. ZałoŜycielami Spółki są: 

1) Sławomir Chłoń, 
2) Przemysław Eliasz Tomaszewski, 
3) Henryk Ryszard Tomaszewski, 
4) Teresa Jadwiga Dolczewska. 

§7 

Akcje w kapitale zakładowym zostały objęte przez załoŜycieli w następujący sposób: 
1) Sławomir Chłoń objął 695.250 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o 

wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda, o łącznej wartości nominalnej 695.250,00 (słownie: 
sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) przy czym: 
a) 347.625 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.000.001 do A- 000.347.625, które są akcjami 

imiennymi; 
b) 347.625 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-000.764.776 do B- 001.112.400, które są akcjami 

na okaziciela, 
2) Przemysław Eliasz Tomaszewski objął 556.200 (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji o 

wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda, o łącznej wartości nominalnej 556.200,00 zł (słownie; 
pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) przy czym: 
a) 278.100 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.347.626  do A- 000.625.725, które są akcjami 

imiennymi; 
b) 278.100 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.112.401 do B- 001.390.500, które są akcjami 

na okaziciela, 
3) Henryk Ryszard Tomaszewski objął 139.050 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji o 

wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda, o łącznej wartości nominalnej 139.050,00 zł (sto 
trzydzieści dziewięć pięćdziesiąt złotych) przy czym: 
a) 69.525 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000. 625.726 do A-000.695.250, które są akcjami 

imiennymi; 
b) 69.525 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.390.501 do B-001.460.025, które są akcjami na 

okaziciela, 
4) Teresa Jadwiga Dolczewska objęła 139.050 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji o 

wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda, o łącznej wartości nominalnej 139.050,00 zł (sto 
trzydzieści dziewięć pięćdziesiąt złotych) przy czym: 
a) 69.525 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.695.251 do A- 000.764.775, które są akcjami 

imiennymi; 
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b) 69.525 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.460.026 do B- 001.529.550, które są akcjami na 
okaziciela. 

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest przez Zarząd na Ŝądanie akcjonariusza. Koszty 
zamiany ponosi Spółka. 

§ 8 

Wyklucza się moŜliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. 

§ 9 

Akcje są zbywalne. 

§ 10 

1. Zbycie lub obciąŜenie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki. 
2. Wniosek o wyraŜenie zgody na zbycie lub obciąŜenie akcji imiennych naleŜy złoŜyć na piśmie Zarządowi Spółki 

najpóźniej na 40 dni przed zamierzonym terminem zbycia lub obciąŜenia akcji. We wniosku naleŜy wskazać 
nabywcę i cenę zbycia lub zastawnika, liczbę i wartość obciąŜanych akcji. 

3. Pierwszeństwo nabycia akcji mają dotychczasowi załoŜyciele Spółki w ilości proporcjonalnej do posiadanych 
dotychczas akcji imiennych. JeŜeli którykolwiek z załoŜycieli nie korzysta z przysługującego mu prawa 
pierwszeństwa, wówczas pozostali załoŜyciele mogą nabyć te akcje w proporcji jak wyŜej. 

4. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwszeństwa przez dotychczasowych akcjonariuszy albo odmowy 
wyraŜenia zgody na zbycie akcji imiennych Zarząd wskaŜe nabywcę akcji. W przypadku nie wskazania nabywcy 
przez Zarząd w terminie 30 dni, akcje imienne mogą być przeniesione na kaŜdą osobę trzecią. 

5. Zbycie akcji imiennych osobom innym niŜ załoŜyciele powoduje utratę uprzywilejowania. 
§ 11 

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy w drodze ich nabycia 
przez Spółkę. 

2. 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 obniŜenia kapitału zakładowego. 

3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniŜenie kapitału zakładowego Spółki. 
§ 12 

1. Kapitał zakładowy moŜe być podwyŜszany lub obniŜany na mocy uchwały lub uchwał Walnego Zgromadzenia. 
2. PodwyŜszenie kapitału zakładowego moŜe nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela. Kapitał 

zakładowy moŜe być podwyŜszony równieŜ przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu 
rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

3. ObniŜenie kapitału zakładowego moŜe nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez 
umorzenie części akcji. 

4. Spółka moŜe emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. 
§ 13 

1. Kapitał zakładowy moŜe zostać podwyŜszony równieŜ w granicach kapitału docelowego. 
2. Do podwyŜszenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upowaŜniony Zarząd przez trzy 

lata od dnia rejestracji statutu Spółki. UpowaŜnienie zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego uprawnia 
równieŜ do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie 
później niŜ okres, na który zostało udzielone upowaŜnienie. 

3. UpowaŜnienie Zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego moŜe zostać udzielone na kolejne okresy, nie 
dłuŜsze jednak niŜ trzy lata. Udzielenie upowaŜnienia wymaga zmiany Statutu. 

4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 1.147.000 (jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy) złotych. Zarząd 
moŜe wydać akcje w zamian za wkłady pienięŜne lub za wkłady niepienięŜne. 

5. Zarząd moŜe dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyŜszeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie 
moŜe dokonać podwyŜszenia ze środków własnych Spółki. 

6. Zarząd nie moŜe wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu 
akcjonariuszowi osobistych uprawnień. 

7. Decyzje we wszystkich sprawach związanych z podwyŜszeniem kapitału zakładowego, w szczególności w 
sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepienięŜne – podejmuje Zarząd. 

8. Zarząd upowaŜniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, 
za zgodą Rady Nadzorczej. 

9. Uchwała Zarządu o podwyŜszeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w 
granicach statutowego upowaŜnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyŜszeniu kapitału 
zakładowego. 

IV. ORGANY SPÓŁKI. 

§ 14 
Organami Spółki są: 
1) Walne Zgromadzenie, 
2) Rada Nadzorcza, 
3) Zarząd. 

Walne Zgromadzenie 
§ 15 

1. Walne Zgromadzenie moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niŜ w sześć miesięcy po upływie kaŜdego roku 
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obrotowego. 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego 

postanowienia, z własnej inicjatywy, na Ŝądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających 
przynajmniej 10% kapitału zakładowego. 

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜy podejmowanie uchwał dotyczących: 
1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 

za ubiegły rok obrotowy, 
2) podziału zysków lub pokrycia straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenia 

daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, 
wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, 

3) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 
4) podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 

Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 
5) podejmowania uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczaniu likwidatora, 
6) podejmowania uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów 

subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 
7) zmiany Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyŜszeniu i obniŜeniu kapitału zakładowego, 
8) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 
9) powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu, 
10) ustalania i zmiany zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 
11) uchwalania oraz zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia, 
12) zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej, 
13) umarzania akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę, 
14) innych spraw przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz 

rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą. 

5. Wyłącza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia 
nieruchomości, uŜytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Podejmowanie uchwał w tych sprawach 
naleŜy do kompetencji Zarządu, z uwzględnieniem treści art. 394 Kodeksu spółek handlowych. 

6. KaŜdy z akcjonariuszy moŜe uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub 
przez pełnomocnika. 

7. JeŜeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest waŜne i 
moŜe podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba Ŝe inne 
postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. 

9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. 
Rada Nadzorcza 

§ 16 
1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przynajmniej 

połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezaleŜni. 
3. Za niezaleŜnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek powiązań, 

mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezaleŜnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a 
w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinnie powiązana ze Spółką, jej 
akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nie 
posiadająca Ŝadnych powiązań z przedsiębiorcami  prowadzącymi działalność konkurencyjną, ich pracownikami, 
podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub z ich pracownikami. 

4. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. 
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi jeden rok. Członek Rady 

Nadzorczej moŜe być w kaŜdym czasie odwołany. 
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba 

członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niŜ 3, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze 
uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 3 
członków. Kadencja dokooptowanego w tym trybie członka Rady kończy się wraz końcem kadencji pozostałych 
członków Rady Nadzorczej. 

7. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego oraz 
Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność – 
Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, kieruje pracami Rady. 

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność - Wiceprzewodniczący, przy 
czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niŜ cztery razy w roku obrotowym. 

9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba Ŝe przepisy prawa przewidują 
surowsze warunki podejmowania uchwał. JeŜeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli jest on nieobecny, głos Wiceprzewodniczącego Rady. Uchwały Rady 
Nadzorczej mogą być podjęte, jeŜeli wszyscy jej członkowie zostali pisemnie, (takŜe w drodze poczty 
elektronicznej), powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz 
co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w 
podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z 
wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

10. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
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bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej 
lub telefaxu, jeŜeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyŜej w ust. 9 i 10 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w 
czynnościach tych osób. 

12. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
13. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone w Regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą 

i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.  
14. Do obowiązków Rady Nadzorczej naleŜą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym: 

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich 
zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty i co do emisji obligacji, 
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyŜszych ocen, 
4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami, 
5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 
6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 
7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, 
8) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu. 

Zarząd 
§ 17 

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, 
organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeŜonych 
przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego 
Zgromadzenia. 

2. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, jeŜeli Zarząd jest wieloosobowy. 
Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. 

3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę 
Nadzorczą. 

4. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje 
głos Prezesa Zarządu. 

5. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes albo w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu. 
6. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu wieloosobowego o zwołaniu posiedzenia Zarządu co najmniej na 3 

dni przed terminem jego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną. 
7. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu moŜe zarządzić inny sposób i termin 

zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia. 
8. Zarząd uwaŜany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy kaŜdy z członków Zarządu został 

skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umoŜliwiającym mu uczestnictwo w 
posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. 

9. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki są 
uprawnieni: Prezes oraz Wiceprezes Zarządu – jednoosobowo, albo jeden członek Zarządu łącznie z Prezesem 
albo Wiceprezesem albo prokurentem. 

§18 

Członkowie Zarządu nie mogą bez pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej prowadzić działalności konkurencyjnej. 

V. GOSPODARKA SPÓŁKI 

§ 19 

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

§ 20 

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 
1) kapitał zakładowy, 
2) kapitał zapasowy, 
3) kapitał rezerwowy, 
4) fundusze celowe. 

2. Spółka moŜe tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub 
wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. 

§ 21 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu 
finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 

§22 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.” 
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VI.3. Definicje i skróty 
Akcje Wprowadzane – 73.530 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 338.681 akcji zwykłych na okaziciela serii D; 

ASO – Alternatywny System Obrotu prowadzony przez GPW; 

Emitent, Spółka – ORGANIC FARMA ZDROWIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 

GPW, Giełda – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie; 

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego; 

Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późniejszymi 
zmianami); 

KSH, Kodeks Spółek Handlowych – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 
poz. 1037 z późniejszymi zmianami); 

MSR 24 – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 24; 

PDA serii D, Prawo do Akcji serii D – papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania, 
niemających formy dokumentu, akcji serii D, powstające z chwilą dokonania przydziału akcji 
serii D i wygasające z chwilą zarejestrowania akcji serii D w depozycie papierów wartościowych 
albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego, odmawiającego wpisu 
podwyŜszenia kapitału zakładowego Emitenta do rejestru przedsiębiorców w wyniku emisji 
akcji serii D; 

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

Prawo Dewizowe – Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe (Dz. U. nr 141 poz. 1178 z późniejszymi 
zmianami); 

Rada Nadzorcza, Rada Nadzorcza Emitenta – Rada Nadzorcza ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.; 

Regulamin ASO – Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą nr 147/2007 Zarządu Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późniejszymi zmianami) 

Statut, Statut Spółki, Statut Emitenta – Statut spółki ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.; 

UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

Ustawa o Obrocie – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 
z późniejszymi zmianami); 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów – Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późniejszymi zmianami); 

Ustawa o Ofercie – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 
poz. 1539 z późniejszymi zmianami); 

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych – Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 z późniejszymi 
zmianami); 

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych – Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami); 

Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych – Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 
cywilnoprawnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r. nr 41 poz. 399 z późniejszymi zmianami); 

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami); 

Ustawa o Rachunkowości – Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. 
nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami); 

WZA – Walne zgromadzenie akcjonariuszy ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A., zwyczajne bądź nadzwyczajne; 

Zarząd, Zarząd Emitenta, Zarząd Spółki – Zarząd ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. 
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