
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii H oraz praw do akcji serii H do obrotu na rynku 

NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. 

 

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o 

wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu 

w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla spółek, w których inwestowanie może 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 ze sobą inwestowanie w instrumenty 

finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być 

poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą 

inwestycyjnym. 

 

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze 

stanem faktycznym lub przepisami prawa. 

 

 

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 19 sierpnia 2008 roku 

 

 

Autoryzowanym Doradcą jest GoAdvisers S.A. 

 

Doradcą prawnym jest kancelaria SZCZESZEK I WSPÓLNICY Sp.K. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Informacje podstawowe o Emitencie i Autoryzowanym Doradcy 

Tabela 1 Dane Emitenta 

Firma Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna 

Nazwa skrócona Ekopol Górnośląski Holding S.A. 

Siedziba Radzionków, Polska 

Adres siedziby 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 42a 

Faks (+48 32) 286-62-66 

Telefon (+48 32) 286-69-96 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 2 Dane Autoryzowanego Doradcy 

Firma GoAdvisers Spółka Akcyjna 

Nazwa skrócona GoAdvisers S.A. 

Siedziba Katowice, Polska 

Adres siedziby 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 43/7 

Faks (+48 39) 139 65 32, (+48 32) 251 57 25 

Telefon (+48 32) 251 80 10 

Źródło: GoAdvisers S.A. 

 

1.2. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych 

wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wprowadza się do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 

 594 532 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości 

nominalnej 1,51 zł (jeden złoty pięćdziesiąt jeden groszy) każda, 

 594 532 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści dwa) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H o 

wartości nominalnej 1,51 zł (jeden złoty pięćdziesiąt jeden groszy) każda. 

 

Łączna wartość nominalna akcji serii H wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wynosi  

897 743,32 zł (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote i trzydzieści dwa grosze). 

 

Tabela 3 Struktura kapitału zakładowego Ekopol Górnośląski Holding S.A. 

Akcje Liczba (w szt.) Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Liczba głosów 

na WZA 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Seria A 591 600 22,80 1 183 200 25,75 

Seria B 81 500 3,14 163 000 3,55 

Seria C 6 600 0,25 13 200 0,29 

Seria D 390 400 15,05 780 800 16,99 

Seria E 616 300 23,75 1 232 600 26,83 

Seria F 251 800 9,71 503 600 10,96 

Seria G 61 800 2,38 123 600 2,69 

Seria H 594 532 22,91 594 532 12,94 

RAZEM 2 594 532 100,00% 4 594 532 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta 
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1.3. Termin ważności dokumentu informacyjnego 

Termin ważności dokumentu informacyjnego jest nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia jego sporządzenia i jednocześnie nie 

późniejszy niż dzień rozpoczęcia obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

 

1.4. Tryb i sposób, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w dokumencie informacyjnym, w terminie 

jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości 

Zmiany danych, zawartych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym, w terminie jego ważności, będą publikowane na stronach 

internetowych: 

 Emitenta (Ekopol Górnośląski Holding S.A.) – www.eg.com.pl 

 Organizatora Rynku NewConnect – www.newconnect.pl 

 

Informacje aktualizujące Dokument Informacyjny będą publikowane w trybie, jaki został przewidziany do publikacji Dokumentu 

Informacyjnego. 

 

1.5. Przebieg oferty niepublicznej 

Aby umożliwić równy dostęp do informacji wszystkim inwestorom zainteresowanym nabywaniem akcji Emitenta na rynku 

NewConnect w poniższej tabeli przedstawiono podstawowe dane o przebiegu przeprowadzonej oferty niepublicznej. 

 

Tabela 4 Dane o przebiegu oferty niepublicznej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta 

 

Wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu akcje serii H o łącznej wartości nominalnej 897 743,32 złotych zostały w 

całości opłacone gotówką. 

                                                      
1 Całkowity koszt obejmuje wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy, Kancelarii Prawnej, Agencji PR, opłaty notarialne, urzędowe i promocję 

oferty. 

Tryb przeprowadzonej subskrypcji subskrypcja prywatna (private placement) 

 

Termin przeprowadzonej subskrypcji 

 

28.05.2008 – 23.06.2008 

 

Instrumenty finansowe wprowadzone do obrotu w ASO: 

 rodzaj 

 seria 

 liczba 

 

 cena emisyjna 

 

 

akcje zwykłe na okaziciela 

H 

594 532 szt. 

 

 3 zł 

Liczba inwestorów, którzy nabyli akcje serii H 13 

Całkowity koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty niepublicznej1  190 000 zł 

Całkowity koszt wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy, w tym: 

 koszty doradztwa 

 przygotowanie dokumentu informacyjnego 

150 000 zł 

25 000 zł 
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2. CZYNNIKI RYZYKA 

 

Działalność oraz plany rozwojowe Emitenta związane są z następującymi czynnikami ryzyka: 

1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta, w tym: 

 Ryzyko związane z zasobami ludzkimi, 

 Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży wyrobów hutniczych, 

 Ryzyko związane z siłą przetargową dostawców oraz uzależnieniem Emitenta od kluczowych dostawców, 

 Ryzyko technologiczne, 

 Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta, 

 Ryzyko związane z zapisami Statutu Emitenta dotyczącymi uprzywilejowania akcji. 

2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność, w tym: 

 Ryzyko związane z nasileniem się działań konkurencyjnych,  

 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce, 

 Ryzyko związane z brakiem stabilności systemu prawnego i podatkowego, 

 Ryzyko związane z uruchomieniem produkcji i sprzedaży biopaliw, 

 Ryzyko związane ze zmianami cen paliw oraz wyrobów hutniczych. 

3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz papierem wartościowym objętym emisją 

 Ryzyko wstrzymania wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect, 

 Ryzyko zawieszenia oraz wykluczenia z obrotu w alternatywnym systemie, 

 Ryzyko wahań kursu i ograniczonej płynności akcji Emitenta, 

 Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia do obrotu PDA, 

 Ryzyko związane z rejestracją akcji oraz notowaniem PDA, 

 Ryzyko rozwiązania umowy z Animatorem Rynku/Market Makerem lub wykluczenia Animatora Rynku/Market Makera 

z działania w alternatywnym systemie, 

 Ryzyko rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, zawieszenia prawa do działania 

Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie lub skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych 

Doradców, 

 Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego kar administracyjnych. 

 

2.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

2.1.1. Ryzyko związane z zasobami ludzkimi 

Ryzyko związane z odejściem kluczowych pracowników dotyczy głównie wykwalifikowanej kadry zarządzającej Emitenta 

stanowiącej obecnie jej zarząd. Utrata tych pracowników mogłaby spowodować czasową dezorganizację działalności Emitenta, 

przyczyniając się w dalszej perspektywie do pogorszenia jego sytuacji ekonomiczno-finansowej. Ryzyko to jest jednak 

ograniczone ze względu na znaczący udział tych pracowników w obecnej strukturze akcjonariatu Emitenta. 

 

2.1.2. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży wyrobów hutniczych 

Rynek zbytu wyrobów hutniczych charakteryzuje się sezonowością sprzedaży. Przyczyn tego zjawiska należy dopatrywać się w 

cyklu działalności odbiorców, reprezentujących również branżę budowlaną. Intensywne prace budowlane, z uwagi na wysoki 

stopień uzależnienia od warunków atmosferycznych, prowadzone są od wiosny do późnej jesieni, natomiast na okres zimowy są 

przerywane lub ograniczane. Osiągane przez Emitenta przychody ze sprzedaży w poszczególnych miesiącach wskazują, iż 

sezonowość ta dotyczy w szczególności sprzedaży wyrobów hutniczych w okresie od stycznia do marca. W tych miesiącach 

sprzedaż jest proporcjonalnie niższa w stosunku do pozostałych miesięcy w roku. Sezonowość sprzedaży występująca w Spółce 

jest jednak znacznie niższa niż sezonowość rynku wyrobów hutniczych (analizowanego jako całość), ponieważ ponad 50% 

sprzedaży Emitenta kierowana jest do firm z innych branż charakteryzujących się niższą sezonowością, niż firmy budowlane. 

 

2.1.3. Ryzyko związane z siłą przetargową dostawców oraz uzależnieniem Emitenta od kluczowych dostawców 

Partnerami Emitenta po stronie dostaw są duże i znane koncerny, takie jak Slovnaft, BP, Lotos, Orlen, J&S Energy, ArcelorMittal 

Poland. Dzięki swojej pozycji rynkowej firmy te dysponują znacznie większą siłą przetargową, niż Emitent i w trakcie zawierania 

kontraktów mogą wynegocjować, kosztem kontrahenta korzystniejsze dla siebie warunki.  

Ryzyko to jest jednak ograniczone z uwagi na wieloletnią współpracę między Emitentem oraz jego dostawcami, opartą między 

innymi na długoterminowych kontraktach handlowych. Doskonała znajomość kontrahenta oraz zaufanie, zbudowane dzięki 
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rzetelnemu wywiązywaniu się ze zobowiązań obu stron kontraktów, stanowią wiarygodną podstawę do budowania współpracy na 

zasadach partnerskich.  

Ze względu na znaczną liczbę dostawców nie istnieje również zagrożenie, polegające na uzależnieniu Emitenta od kluczowych 

dostawców. 

 

2.1.4. Ryzyko technologiczne 

W przypadku awarii, zniszczenia lub utraty niektórych urządzeń niezbędnych w działalności Emitenta może dojść do czasowego 

wstrzymania produkcji, a w konsekwencji do nieterminowego realizowania zamówień złożonych przez klientów. Pogorszenie 

standardu obsługi klientów i opóźnienia w realizacji zamówień, skutkować może przejęciem realizacji zamówień przez podmioty 

konkurencyjne, a zatem obniżenie wyników finansowych Emitenta.  

Ryzyko to jest jednak minimalizowane ze względu na fachową obsługę urządzeń przez wykwalifikowanych pracowników oraz 

stałe przeglądy techniczne i niezbędne remonty. Co więcej, majątek trwały Emitenta jest ubezpieczony od ryzyka ubytku i 

zniszczenia, znaczące dla produkcji urządzenia objęte są ochroną gwarancyjną producentów, a sam Emitent zawarł umowy na 

stałą obsługę serwisową z wyspecjalizowanym podmiotem. 

 

2.1.5. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta 

Łączny udział akcjonariuszy Andrzeja Piecucha, Jerzego Jerschiny oraz Mirosława Szarawarskiego w strukturze akcjonariatu 

wynosi 59,77%. Akcje te uprawniać będą wymienionych akcjonariuszy do oddania 67,50% głosów na WZA.  

Wobec znaczącej koncentracji akcji wokół w/w akcjonariuszy istnieje ryzyko, iż mniejsi akcjonariusze nie będą dysponować 

odpowiednią ilością głosów na Walnym Zgromadzeniu, aby przegłosować projekty uchwał inne niż te, proponowane przez w/w 

akcjonariuszy. 

Jednocześnie w/w osoby zdeklarowały, iż projekty, które przedkładają na Walne Zgromadzenia, mają na celu przede wszystkim 

rozwój Spółki oraz wypracowanie większego zysku dla akcjonariuszy. 

 

2.1.6. Ryzyko związane z zapisami Statutu Emitenta dotyczącymi uprzywilejowania akcji  

Zgodnie z zapisem §7 Statutu Emitenta akcje serii A,B,C,D,E,F,G są akcjami uprzywilejowanymi. Akcje Spółki imienne 

założycielskie serii A,B,C,D,E,F,G są uprzywilejowane w następujący sposób: 

1.  Co do głosu – jedna akcja założycielska daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

 Uprzywilejowanie to rodzi ryzyko majoryzacji Walnego Zgromadzenia przez posiadaczy akcji uprzywilejowanych. Należy 

jednak zaznaczyć, że ryzyko to nie wynika jedynie z okolicznością uprzywilejowania akcji założycielskich, ale również ze 

struktury akcjonariatu Spółki, w której, niezależnie od omawianego uprzywilejowania, zasadniczą przewagę mają 

dotychczasowi akcjonariusze Spółki. 

2. Co do dywidendy - w maksymalny możliwy a zgodny z art. 353 §1 Kodeksu Spółek Handlowych; 

 Uprzywilejowanie co do dywidendy określone jest w ten sposób, że dywidenda z akcji uprzywilejowanych nie może 

przewyższać dywidendy z akcji zwykłych o więcej niż połowę. Rodzi to ryzyko ograniczenia uczestnictwa inwestorów w 

zyskach spółki w stosunku do akcjonariuszy uprzywilejowanych. Ryzyko to jest zasadniczo ograniczone z uwagi na 

planowaną politykę dywidendy (szerzej w punkcie 4.4.3).  

3.  Wszystkie akcje serii A uprawniają do powołania większością swoich akcji jednego członka Rady Nadzorczej oraz wybierają 

spośród członków Rady Nadzorczej Przewodniczącego; 

 Zasadnicze znaczenie tego uprzywilejowania ogranicza się do relacji między dotychczasowymi akcjonariuszami. Ponadto, 

nadmienić należy, że z uwagi na brzmienie art. 385 § 3 KSH (głosowanie grupami) nowi akcjonariusze mogą sobie zapewnić 

prawo wpływu na skład Rady Nadzorczej, niezależnie od istniejących uprzywilejowań. 

4.  Wszystkie akcje łącznie serii B,C,D,F,G uprawniają do powołania większością swoich akcji jednego członka Rady 

Nadzorczej; 

 Podobne jak w przypadku uprzywilejowania akcji serii A powyższe ryzyko ograniczane jest przez możliwość głosowania 

grupami na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. 

5.  Wszystkie akcje serii E uprawniają do powołania większością swoich akcji jednego członka Rady Nadzorczej; 

 Podobne jak w przypadku uprzywilejowania akcji serii A powyższe ryzyko ograniczane jest przez możliwość głosowania 

grupami na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. 
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2.2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 

2.2.1. Ryzyko związane z nasileniem się działań konkurencyjnych 

Emitent prowadzi działalność w branżach charakteryzujących się bardzo dużą konkurencyjnością. Dynamiczny rozwój rynku 

dystrybutorów wyrobów hutniczych w Polsce wpływa na wzrost zainteresowania tą branżą ze strony zagranicznych firm 

dystrybucyjnych, które mogą dążyć do przejęcia części rodzimych spółek, w celu wykorzystania ich sieci handlowych. Detaliczny 

rynek paliw w Polsce również jest wysoce konkurencyjny. Największą sieć sprzedaży ma PKN Orlen, przybywa również stacji 

należących do zagranicznych koncernów. 

Bezpośrednią konkurencję dla Emitenta stanowią podmioty działające na obszarze województwa śląskiego – lokalne firmy 

paliwowe (których profil różni się od zakresu działalności Emitenta, gdyż ich działalność ogranicza się tylko do prostej sprzedaży 

paliw bez wykorzystania innowacyjnych technologii oraz własnego modelu biznesu) oraz przedstawiciele zachodnich koncernów 

hut stali. 

Emitent nie ma wpływu na działania podejmowane przez konkurentów z branży, może jednak utrzymać i umacniać swoją 

dotychczasową pozycję na rynku, wykorzystując wieloletnie doświadczenie oraz zaufanie klientów, zdobyte dzięki 

operatywności, elastycznej obsłudze oraz wysokiej jakości oferowanych towarów i usług. 

 

2.2.2. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce 

Na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe oraz stopień realizacji celów, określonych przez Zarząd, wpływ ma wiele 

czynników makroekonomicznych, których kształtowanie się jest niezależne od działalności firmy. Są to m.in. dynamika produktu 

krajowego brutto, inflacja, itp.  

Niekorzystny trend kształtowania się tych czynników gospodarczych może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego 

przychody i wyniki finansowe. Ze względu na ogólnokrajowy i całkowicie niezależny od Emitenta charakter opisanych w 

niniejszym punkcie czynników ryzyka Emitent nie jest w stanie ocenić prawdopodobieństwa ich wystąpienia. 

 

2.2.3. Ryzyko związane z brakiem stabilności systemu prawnego i podatkowego 

Częste zmiany w ustawodawstwie, głównie w zakresie polityki podatkowej w Polsce, narażają Spółkę na ryzyko wystąpienia 

niekorzystnych uregulowań prawnych, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Emitenta. 

Zagrożeniem dla działalności Emitenta są zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje. Ewentualne zmiany 

przepisów prawa, w tym prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i prawa regulującego 

funkcjonowanie spółek publicznych mogą zmierzać w kierunku negatywnie oddziałującym na działalność Emitenta. W chwili 

obecnej przepisy prawa polskiego znajdują się w okresie zmian związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Zmiany 

te mogą mieć poważny wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w tym działalności Emitenta. Wejście w życie 

nowej, istotnej dla obrotu gospodarczego regulacji, może wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niejednolitym 

orzecznictwem sądów, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej itd. 

Istotnym czynnikiem ryzyka, wynikającym ze specyfiki branży, w jakiej działa Emitent, jest nierozwiązana do tej pory kwestia 

ulgi w akcyzie na tzw. paliwa samoistne, czyli czyste biokomponenty przeznaczone do napędu silników spalinowych. W maju 

2008 r. minie rok od uchwalenia przez Sejm ustawy2 wprowadzającej niższą akcyzę na biopaliwa, dzięki której o 6 groszy 

miałaby zostać podwyższona ulga w akcyzie za litr biokomponentu w benzynie i o 5 groszy w oleju napędowym. Ta sama ustawa 

obniża także z 20 groszy do 1 grosza stawkę akcyzy na tak zwane paliwa samoistne. Od roku trwają też starania o to, aby 

Komisja Europejska taką formę pomocy zaakceptowała. Według najlepszej wiedzy Emitenta właściwe urzędy Unii Europejskiej 

nie podjęły do chwili obecnej wiążących decyzji w tym zakresie, co przedłuża wprowadzenie w życie większych ulg. W 

konsekwencji do momentu uregulowania powyższych kwestii ekologiczne paliwa na polskich stacjach nie będą tańsze. Firmy 

paliwowe, takie jak Emitent, zobowiązane są do dodawania biokomponentów do paliwa, a niezrealizowana notyfikacja 

niekorzystnie wpływa na ich sytuację finansową.  

Odpowiedzialny za regulacje dotyczące biokomponentów resort gospodarki nie jest w stanie określić terminu realizacji 

notyfikacji. Termin, w jakim miało to nastąpić, minął 18 marca 2008 roku. 

 

2.2.4. Ryzyko związane z uruchomieniem produkcji i sprzedaży biopaliw 

Jednym z celów strategicznych Emitenta jest uruchomienie produkcji i sprzedaży biopaliw.  

Rynek biopaliw w Polsce znajduje się we wczesnej fazie rozwoju. Największym jego uczestnikiem jest Rafineria Trzebinia, która 

jako pierwsza wprowadziła biodiesel na rynek detaliczny. W roku 2007 produkcja biodiesla została jednak praktycznie 

                                                      
2 Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.  Nr 99 poz. 666). 
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wstrzymana. Producenci biodiesla czekają na notyfikację przez Komisję Europejską ustawy z 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o 

podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 666), która zwiększyła ulgę w akcyzie o blisko 5 

groszy za litr biokomponentu w oleju napędowym oraz obniżyła z 20 groszy do 1 grosza na litrze stawkę akcyzy na tzw. paliwa 

samoistne, czyli czyste biokomponenty przeznaczone do napędu silników spalinowych.  

Koncerny naftowe starają się opóźnić stosowanie biododatków, informując m.in., że do tej pory nie przygotowały odpowiedniej 

infrastruktury (nie wszystkie bazy zostały przystosowane do komponowania biopaliw, brakuje także zbiorników na 

biokomponenty i nowe paliwo). Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego wystosowała do resortów: finansów, 

gospodarki i rolnictwa pismo, w którym wykazuje, że nie zdoła dostosować się do limitów wyznaczonych przez rząd3. 

Uzasadniają to niejasnymi przepisami w zakresie rozliczania postawionego celu4. Wątpliwości branży dotyczą także naliczania 

kar, zakupu surowca od rolników oraz wymagań jakościowych. Państwo nie rozwiązało także spraw odliczania akcyzy i nie 

porozumiało się w tym zakresie z UE5.  

Istnieje również ryzyko utraty przez Emitenta koncesji na produkcję i sprzedaż biopaliw (dotyczy to również pozostałych paliw 

ciekłych, na obrót którymi Emitent posiada koncesję), czego skutkiem byłoby obniżenie dynamiki rozwoju Emitenta oraz istotne 

obniżenie przychodów ze sprzedaży i wyniku finansowego netto. Powodami utraty koncesji przez Emitenta mogą być: 

a)  brak opłaty rocznej z tytułu koncesji - ryzyko to jest jednak minimalne, gdyż opłata roczna stanowi 0,027% przychodu 

Emitenta; 

b)  powtarzająca się zła jakość paliwa fizyczna i prawna - Emitent minimalizuje to ryzyko poprzez zawieranie umów i obrót 

tylko paliwami światowych koncernów paliwowych takich jak BP, Slovnaft, PKN Orlen, Lotos, Anwim, J&S Energy oraz 

przechowywaniem ich wyłącznie w składach podatkowych. 

 

2.2.5. Ryzyko związane ze zmianami cen paliw oraz wyrobów hutniczych 

Zmiany rynkowych cen paliw oraz wyrobów hutniczych mają wpływ na rentowność działalności Emitenta. Czynnik ten oddziałuje 

na Emitenta z uwagi na handlowy charakter prowadzonej przez niego działalności (Emitent występuje zarówno w charakterze 

odbiorcy, jak i dostawcy towarów). Podniesienie cen przez dostawców Emitenta, podyktowane sytuacją na rynku, może wpłynąć 

negatywnie na jego rentowność, ponieważ Emitent nie dysponuje tak silną pozycją rynkową i możliwością kształtowania cen, jak 

jego dostawcy (duże, zagraniczne koncerny) i w związku z tym może zostać zmuszony do sprzedaży towarów przy niższym 

poziomie marży. 

Ryzyko to w działalności Emitenta jest jednak znacząco mniejsze niż innych firm na rynku, ze względu na fakt, iż Emitent 

posiada stałe umowy z koncernami, które ustalają dla niego stałe upusty cenowe (wartościowo dla paliw, procentowo lub 

wartościowo dla wyrobów hutniczych) bez względu na poziom cen hurtowych na rynku. Ponadto, cena paliw dla odbiorców 

Emitenta ustalana jest na podstawie wskaźnika hurtowych cen paliw BAX, który obliczany jest przez Spółkę z uwzględnieniem 

aktualnych warunków ekonomiczno-finansowych rynku paliwowego oraz cen kontraktowanych przez Emitenta u dostawców – w 

rezultacie Spółka minimalizuje ryzyko wpływu globalnych zmian cen paliw na wysokość marży brutto uzyskiwanej na sprzedaży. 

 

2.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz papierem wartościowym objętym emisją 

2.3.1. Ryzyko wstrzymania wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie 

Zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może wyrazić sprzeciw wobec wprowadzenia 

do obrotu instrumentów finansowych objętych wnioskiem, w szczególności, jeśli uzna, że: 

- dokument informacyjny nie odpowiada wymogom formalnym określonym w Załączniku nr 1 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu, 

- wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego 

uczestników. 

Zgodnie z § 6 Regulaminu ASO w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu wstrzymuje 

wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie na okres nie dłuższy niż 10 dni. 

Ryzyko ograniczone jest częściowo proceduralną możliwością złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.  

 

                                                      
3 Chodzi o tzw. Narodowy Cel Wskaźnikowy (od 1.01.2008 r. przedsiębiorcy wprowadzający paliwa i biopaliwa ciekłe na rynek krajowy 

zobowiązani są do dodania 3,45% biokomponentów liczonych wg wartości opałowej). 

4 Rządowe rozporządzenie mówi o wartości opałowej, ale nie wskazuje, jak tę wartość przeliczyć na objętość paliwa. 

5 Kwestie, związane z akcyzą zostały opisane w punkcie „Ryzyko związane z brakiem stabilności systemu prawnego i podatkowego”. 
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2.3.2. Ryzyko zawieszenia oraz wykluczenia z obrotu w alternatywnym systemie 

1. Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi 

na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 16 ust. 2 Regulaminu ASO: 

- na wniosek Emitenta, 

- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

- jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi 

na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

 

§ 16 ust 1. Regulaminu ASO stanowi, że jeśli emitent nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym rozdziale Organizator 

Alternatywnego Systemu może:  

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

2) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,  

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

 

Do terminu zawieszenia, o którym mowa w cytowanym powyżej § 16 ust. 1 pkt. 2), nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1., 

tzn. czas zawieszenia może przekraczać trzy miesiące. 

2. Jeżeli informacje przekazane przez emitenta mogą mieć istotny wpływ na notowanie jego instrumentów finansowych w 

alternatywnym systemie, ich przekazanie może stanowić podstawę czasowego zawieszenia przez Organizatora Alternatywnego 

Systemu obrotu tymi instrumentami w alternatywnym systemie. 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 

- na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta 

dodatkowych warunków, 

- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

- wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu 

braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 

- wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. 

  

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w 

alternatywnym systemie: 

- w przypadkach określonych przepisami prawa, 

- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów. 

 

§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO stanowi, że przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator 

Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Termin zawieszenia może w takim przypadku 

przekroczyć trzy miesiące. 

 

2.3.3. Ryzyko wahań kursu i ograniczonej płynności akcji Emitenta 

Ceny papierów wartościowych oraz wolumen obrotu w przypadku wielu emitentów mogą podlegać znacznym wahaniom w 

krótkim czasie. Inwestorzy powinni mieć świadomość ryzyka związanego z płynnością walorów, podlegających obrotowi w 

alternatywnym systemie, co może mieć duże znaczenie w przypadku chęci kupna bądź sprzedaży znacznych pakietów akcji. Nie 

można także wykluczyć ryzyka poniesienia straty w wyniku niekorzystnych ruchów cen papierów wartościowych i sprzedaży akcji 

po cenie niższej, niż wyniosła cena ich zakupu.  

 

2.3.4. Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia do obrotu PDA 

PDA zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie nie wcześniej niż w dniu ich zarejestrowania w KDPW. 

Ewentualne przedłużenie procedury, związanej z wprowadzeniem PDA do obrotu może spowodować przesunięcie terminu 

rozpoczęcia ich notowań, a inwestorzy będą narażeni na dłuższe zamrożenie swoich środków finansowych, zainwestowanych w 

akcje Emitenta. 
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2.3.5. Ryzyko związane z rejestracją akcji oraz notowaniem PDA 

Obrót PDA będzie miał miejsce pomiędzy dniem rozpoczęcia notowań PDA a dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii H Emitenta przez sąd rejestrowy oraz dniem wyznaczenia przez Zarząd GPW pierwszego 

dnia notowań akcji. Nie sposób wykluczyć ryzyka odmowy podwyższenia kapitału ze strony sądu rejestrowego. Wówczas 

właściciel PDA otrzyma zwrot kwoty równej iloczynowi ceny emisyjnej akcji serii H (tj. 3 zł) i liczby posiadanych PDA. Zgodnie z 

Kodeksem Spółek Handlowych, jeżeli w terminie sześciu miesięcy od daty sporządzenia statutu spółka nie została zgłoszona do 

zarejestrowania lub, jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, zarząd zwraca wpłacone 

sumy i wkłady niepieniężne, przed upływem miesiąca od zajścia w/w okoliczności. Na ryzyko straty narażeni będą posiadacze 

PDA, którzy nabyli je na rynku wtórnym po cenie wyższej niż cena emisyjna.  

 

2.3.6. Ryzyko rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku/Market Makerem lub wykluczenia Animatora 

Rynku/Market Makera z działania w alternatywnym systemie 

Zgodnie z § 20 ust.3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem 

Rynku, a także w przypadku zawieszenia prawa do działania Animatora Rynku w alternatywnym systemie lub wykluczenia go z 

tego działania Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta do czasu 

zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku albo umowy z Market Makerem, przy czym w przypadku zawarcia 

umowy z Market Makerem wznowienie notowań może nastąpić wyłącznie na rynku kierowanym cenami.  

Zgodnie z § 21 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Market 

Makerem, a także w przypadku zawieszenia prawa do działania Market Makera w alternatywnym systemie lub wykluczenia go z 

tego działania Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta do czasu 

zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z Market Makerem albo umowy z Animatorem Rynku, przy czym w przypadku zawarcia 

umowy z Animatorem Rynku wznowienie obrotu może nastąpić wyłącznie na rynku kierowanym zleceniami, w systemie notowań 

określonym przez Organizatora Alternatywnego Systemu. 

 

2.3.7. Ryzyko rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, zawieszenia prawa do działania 

Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie lub skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy 

Autoryzowanych Doradców 

Zgodnie z § 18 ust.7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z 

Autoryzowanym Doradcą, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust.4, wyrażenia 

sprzeciwu przez Organizatora Alternatywnego Systemu co do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy na podstawie 

zmienionej lub nowej umowy między Autoryzowanym Doradcą a emitentem, zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego 

Doradcy w alternatywnym systemie, skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców prowadzonej przez 

Organizatora Alternatywnego Systemu, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi 

emitenta, dla którego podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo 

obrotu w alternatywnym systemie lub interes uczestników tego obrotu. 

 

2.3.8. Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego kar 

administracyjnych 

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonanie obowiązków, wynikających z 

przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi. 
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3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 

 

3.1. Emitent 
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3.2. Doradca prawny 
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3.3. Autoryzowany Doradca 
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4. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 

 

4.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z 

wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z 

instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 

4.1.1. Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu na rynku 

NewConnect 

Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 

 594 532 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości 

nominalnej 1,51 zł (jeden złoty pięćdziesiąt jeden groszy) każda, 

 594 532 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści dwa) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H o 

wartości nominalnej 1,51 zł (jeden złoty pięćdziesiąt jeden groszy) każda. 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączna wartość nominalna praw do akcji serii H (praw do akcji nowej emisji) 

wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wynosi 897 743,32 zł (osiemset dziewięćdziesiąt 

siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote i trzydzieści dwa grosze). 

 

Akcje powstaną z praw do akcji z momentem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, ich łączna wartość nominalna 

odpowiadać będzie wartości praw do akcji serii H Emitenta i wynosić będzie 897 743,32 zł (osiemset dziewięćdziesiąt siedem 

tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote i trzydzieści dwa grosze). 

 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego zostanie wprowadzonych do obrotu łącznie 594 532 akcji serii H o wartości 

nominalnej 1,51 zł każda oraz 594 532 praw do akcji serii H o wartości nominalnej 1,51 zł każda. 

 

Z instrumentami finansowymi wskazanymi powyżej nie będą wiązać się żadne ograniczenia co do przenoszenia z nich praw, a 

także nie będą występować żadne uprzywilejowania. 

 

4.1.2. Uprzywilejowanie Akcji Emitenta 

Akcje Emitenta serii A,B,C,D,E,F,G są uprzywilejowane, a akcje nowej emisji serii H nie są uprzywilejowane. 

 

Akcje Spółki imienne założycielskie serii A,B,C,D,E,F,G są uprzywilejowane w następujący sposób:.  

1. co do głosu – jedna akcja założycielska daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

2. co do dywidendy w maksymalny możliwy a zgodny z art. 353 §1 Kodeksu Spółek Handlowych; 

3. Wszystkie akcje serii A uprawniają do powołania większością swoich akcji jednego członka Rady Nadzorczej oraz wybierają 

spośród członków Rady Nadzorczej, Przewodniczącego; 

4. Wszystkie akcje łącznie serii B,C,D,F,G uprawniają do powołania większością swoich akcji jednego członka Rady Nadzorczej; 

5. Wszystkie akcje serii E uprawniają do powołania większością swoich akcji jednego członka Rady Nadzorczej. 

 

4.1.3. Ograniczenia w obrocie Akcjami Emitenta 

Statut Ekopol Górnośląski Holding S.A. nie przewiduje żadnych szczególnych ograniczeń w obrocie Akcjami Emitenta, poza 

ograniczeniami przewidzianymi obowiązującymi przepisami prawa. 

 

4.1.4. Ograniczenie wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar koncentracji, w przypadku 

gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok 

zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 Euro, (dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców równowartość 

1.000.000.000 Euro) nałożono obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów. Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio 

uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą 

przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość EURO podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego 

walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia 
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zamiaru koncentracji. Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy 

zamiaru:  

1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,  

2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części majątku lub 

w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej 

przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,  

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,  

4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót 

realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.  

 

Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:  

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro,  

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, 

jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek 

inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem 

roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem 

prawa do dywidendy, lub b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów,  

3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia 

wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich 

sprzedaży,  

4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest 

konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego,  

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.  

 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:  

1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów, 

2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów, 

3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa 

w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 

Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za 

pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje 

przedsiębiorca dominujący.  

 

W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji 

powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, 

których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 

Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji w wyniku której 

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

rynku. Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może zobowiązać 

przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków lub przyjąć ich 

zobowiązanie, w szczególności do: 

1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,  

2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego 

pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub kontrolnego jednego lub kilku 

przedsiębiorców,  

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 
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Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w 

wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, 

jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

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

osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał 

koncentracji bez uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na 

przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 Euro, między innymi, 

jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w 

zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również 

nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 Euro za każdy 

dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji wydanych m.in. na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego 

przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, 

w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.  

 

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w 

decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie 

spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia 

dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze 

decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych 

środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia 

przepisów ustawy. 

 

4.1.5. Ograniczenia wynikające z rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji 

przedsiębiorstw 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, ograniczające swobodny obrót akcjami, wynikają także z regulacji zawartych w 

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

dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji). 

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc 

obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. 

 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

a) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 5 000 000 000 

Euro, oraz 

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

w koncentracji wynosi więcej niż 250 000 000 Euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji 

uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym 

państwie członkowskim. 

 

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy; 

a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2 500 000 000 

Euro, 

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

koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 Euro, 

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

koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 Euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 000 000 Euro, oraz 

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

koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 Euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji 
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uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym 

państwie członkowskim. 

 

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury 

własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich 

ostatecznym dokonaniem, a po: 

a) zawarciu umowy, 

b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

c) przejęciu większościowego udziału. 

 

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również dokonać w przypadku, 

gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Koncentracja 

wspólnotowa wymaga zgody Komisji 

 

4.1.6. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

Art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określa, jakie podmioty obowiązane są do niewykorzystywania 

informacji poufnej. Zgodnie z postanowieniami tego artykułu są to m. in. osoby posiadające informację poufną w związku z 

pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem akcji spółki, lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji 

zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze. Są to w 

szczególności:  

-  członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli 

rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o 

podobnym charakterze, lub  

-  akcjonariusze spółki publicznej, lub  

-  maklerzy lub doradcy.  

 

Art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zobowiązuje osoby wymienione powyżej do nieujawniania 

informacji poufnej oraz do nieudzielania rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia 

lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja. 

 

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

strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących 

bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego 

rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego 

informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących 

akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych od obrotu 

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

 

Zakazy i wymogi, dotyczące informacji poufnych i okresów zamkniętych określone w art. 156-160 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, w tym wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w 

przypadkach określonych w art. 39 ust. 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi tj. m.in. do instrumentów finansowych 

wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (czyli także do akcji notowanych na 

rynku NewConnect). 

 

4.1.7. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

 

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

- kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, 

- kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w tej spółce i w wyniku 

zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% lub mniej ogólnej liczby głosów, 

- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej  liczby 

głosów,  
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jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę w terminie 4 dni od dnia zmiany udziału w 

ogólnej liczbie głosów będą od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł 

się o niej dowiedzieć. 

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej zawiera informacje o: 

- dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie; 

- liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie 

głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; 

- liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych 

akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; 

- informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od 

złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z 

osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów. 

W przypadku zmiany zamiarów lub celu, o których mowa w ust. 4 pkt. 4, akcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie, nie później 

niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję oraz tę spółkę. 

 

Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego 

zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub 

przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązku zawiadomienia, określonego w w/w art. 69 Ustawy o ofercie 

publicznej. W przypadku naruszenia tego obowiązku prawo głosu z takich akcji nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku 

głosowania nad uchwałami walnego zgromadzenia akcjonariuszy (art. 89 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3). 

 

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

a) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej  liczby głosów w związku z : 

- zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, 

- nabywaniem lub zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spółki publicznej, kwitów depozytowych wystawionych 

w związku z akcjami takiej spółki, jak również innych papierów wartościowych, z których wynika prawo lub 

obowiązek nabycia jej akcji, 

- 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, 

- dokonywaniem czynności prawnej przez jego podmiot zależny lub zajściem innego zdarzenia prawnego dotyczącego 

tego podmiotu zależnego, 

b) funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 

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

- inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

- inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam 

podmiot, 

c) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych 

przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

- przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych 

w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust 2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, 

- w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, 

- w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako 

zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

- przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 

wykonywania prawa głosu. 

d) podmiocie prowadzącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, który w ramach 

reprezentowania posiadaczy papierów wartościowych wobec emitenta wykonuje, na zlecenie osoby trzeciej, prawo 

głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli osoba ta nie wydała wiążącej dyspozycji co do sposobu głosowania, 

e) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty 

akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu dotyczącego istotnych spraw spółki, 

chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych 

obowiązków, 
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f) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt e), posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie 

zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach. 

 

W przypadkach wskazanych w pkt e) i f) obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez 

strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt e) domniemywa się w przypadku podejmowania czynności 

określonych w tym przepisie przez: 

- małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia, opieki, kurateli, 

- osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 

- mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku 

papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych, 

- jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

 

Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z: 

- papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na 

rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego 

prawa, gdyż wówczas prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, 

- akcjami, z których prawa przysługują danemu podmiotowi osobiście i dożywotnio, 

- papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować według 

własnego uznania. 

 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków: 

- po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne, 

- po stronie podmiotu prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej polskiej działalność maklerską, który wykonuje 

czynności określone w pkt 4 powyżej – wlicza się liczbę głosów z akcji spółki objętych zleceniem udzielonym temu 

podmiotowi przez osobę trzecią, 

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

wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

 

Zgodnie z art. 88 ustawy o ofercie publicznej obligacje zamienne na akcje spółki publicznej oraz kwity depozytowe wystawione 

w związku z akcjami takiej spółki uważa się za papiery wartościowe, z którymi wiąże się taki udział w ogólnej liczbie głosów, 

jaką posiadacz tych papierów wartościowych może osiągnąć w wyniku zamiany na akcje. Przepis ten stosuje się także 

odpowiednio do wszystkich innych papierów wartościowych, z których wynika prawo lub obowiązek nabycia akcji spółki 

publicznej. 

 

4.2. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych 

4.2.1. Organ lub osoba uprawniona do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego (w tym poprzez emisję nowych akcji) Emitenta 

jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (art. 430-432 KSH). 

 

4.2.2. Data i forma podjęcia decyzji o emisji akcji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści 

Akcje serii H zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ekopol 

Górnośląski Holding S.A. z dnia 5 maja 2008 roku. 

W związku z zakończeniem przydziału akcji serii H i zawarciem wszystkich umów o ich objęcie, w dniu 14 lipca 2008 roku Zarząd 

Emitenta złożył wymagane przez przepisy KSH oświadczenie doprecyzowujące wysokość kapitału zakładowego spółki. 

Poniżej przedstawiono kopie protokołu z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta obejmującego w/w uchwałę nr 9 o 

emisji akcji serii H oraz w/w oświadczenia Zarządu Emitenta. 
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4.3. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

Wszystkie akcje Emitenta będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału 

za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008). 

 

4.4. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 

4.4.1. Prawa majątkowe 

Prawo do udziału w zysku rocznym, tj. prawo do dywidendy (art. 347-348 k.s.h.) 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, 

który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, zwyczajne 

walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień 

powzięcia uchwały, albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia stosownie do art 348 § 3 KSH. 

 

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, tj. prawo poboru (art. 433 k.s.h.) 

Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. W interesie spółki Walne 

Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga 

większości co najmniej 4/5 (czterech piątych) głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w 

przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, gdy: 

 uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową 

(subemitenta) z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa 

poboru na warunkach określonych w uchwale, 
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 uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy 

prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. 

 

Prawo do udziału w majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku likwidacji 

Emitenta.  

Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w przypadku rozwiązania lub likwidacji, proporcjonalnie do 

posiadanego udziału w kapitale zakładowym. 

 

Prawo do zbywania akcji Emitenta 

Zgodnie z § 1 art. 337 k.s.h. akcje Emitenta są zbywalne.  

 

Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela 

Zgodnie z § 10 pkt.3 Statutu Emitenta, za zgodą Spółki dopuszczalna jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela. 

 

Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach (art.340 § 3 k.s.h.) 

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach w domu 

maklerskim lub banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.  

 

Uprzywilejowanie akcji (351 § 1 k.s.h.) 

Akcje Spółki imienne założycielskie serii A,B,C,D,E,F,G są uprzywilejowane w następujący sposób:.  

1. co do głosu – jedna akcja założycielska daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

2. co do dywidendy w maksymalny możliwy a zgodny z art. 353 §1 Kodeksu Spółek Handlowych; 

3. Wszystkie akcje serii A uprawniają do powołania większością swoich akcji jednego członka Rady Nadzorczej oraz wybierają 

spośród członków Rady Nadzorczej, Przewodniczącego; 

4. Wszystkie akcje łącznie serii B,C,D,F,G uprawniają do powołania większością swoich akcji jednego członka Rady Nadzorczej; 

5. Wszystkie akcje serii E uprawniają do powołania większością swoich akcji jednego członka Rady Nadzorczej. 

Akcje nowej emisji serii H nie są uprzywilejowane. 

 

4.4.2. Prawa korporacyjne (organizacyjne) 

Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w 

porządku obrad poszczególnych spraw (art.400-401 k.s.h.) 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku najbliższego Walnego 

Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego 

Zgromadzenia. 

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie 

zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. 

 

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (art. 406 k.s.h.) 

Akcje na okaziciela dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co 

najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą 

być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę 

lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i 

stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia. 

 

Po nabyciu przez Emitenta statusu spółki publicznej akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w 

spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z 

przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. 

 

Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 k.s.h.) 

Akcje Spółki imienne założycielskie serii A,B,C,D,E,F,G dają prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Akcja nowej emisji serii H dają prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 
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Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia (art. 422-427 k.s.h.) 

Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu 

pokrzywdzenie akcjonariusza, może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. 

Prawo do wytyczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz 

poszczególnym członkom tych organów lub akcjonariuszowi, który: 

 głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg głosowania nie dotyczy 

akcji niemej), 

 został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 

 nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób wadliwy lub podjęto 

uchwałę w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 

 

Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa (art.428§ 1 k.s.h.) 

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji 

dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. 

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw 

do protokołu, ma prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których 

mowa w art. 428 § 1 k.s.h. (art. 429 § 1 k.s.h.) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu 

akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy na podstawie art.428§ 4 k.s.h. (art. 429 § 2 k.s.h.) 

 

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

(art.486-487 k.s.h.) 

Jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu 

wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, 

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

powoływać się na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się 

roszczeń o odszkodowanie. 

 

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami  (art. 385 § 3 k.s.h.) 

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien 

być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. 

 

Prawo do żądania, aby spółka handlowa, będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w 

stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art.4 § 1 pkt.4 k.s.h. wobec określonej spółki handlowej lub spółdzielni, 

będącej akcjonariuszem Emitenta (art. 6 § 4 i § 5 k.s.h.) 

Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej Emitenta ma prawo zwócić się do spółki handlowej z rządaniem 

udzielenia informacji na piśmie czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu powyższych przepisów KSH, 

wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej również akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz, wspólnik, członek 

zarządu albo rady nadzorczej Emitenta może żądać również ujawnienia liczby akcji Emintenta lub głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie 

porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. 

 

Prawa związane z dokumentacją Emitenta: 

- prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 k.s.h), 

- prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z 

odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art.395 k.s.h.), 

- prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy 

uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, prawo do żądania wydania odpisu wniosków w 

sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (art.407 k.s.h.), 

- prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz prawo do otrzymania 

poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art.421 k.s.h), 

- prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art.505, 

540, 561 k.s.h.). 
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4.4.3. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości 

Intencją Zarządu Emitenta jest reinwestycja wypracowanych środków własnych w takie projekty rozwojowe, opracowane 

wewnętrznie, które przyniosą Emitentowi stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału przewyższającą oczekiwane stopy zwrotu z 

innych dostępnych na rynku możliwości inwestycyjnych o porównywalnym ryzyku. W ten sposób Zarząd zamierza realizować 

strategię budowy długoterminowego wzrostu wartości Emitenta dla jego Akcjonariuszy. Uwzględniając powyższe, Zarząd 

Emitenta nie planuje rekomendować Akcjonariuszom wypłaty dywidendy w okresie najbliższych 3 lat. 

Zgodnie z §91 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitent jest zobowiązany 

poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu Spółek 

Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 91 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania 

KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 10 dni. Wypłata 

dywidendy będzie następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy przysługującej 

akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej zgodnie z §97 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, 

następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym 

przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od 

Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki akcjonariuszy. 

Ustalenie terminów wypłaty dywidendy oraz operacja wypłaty dywidendy będzie przeprowadzana zgodnie z regulacjami KDPW 

(§91-§100a Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Załącznik do uchwały Zarządu KDPW SA 

nr 79/98 z dnia 29 stycznia 1998 r. z późn. zm.). 

Zgodnie z §15 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (Uchwała Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 z późn. zm.) emitenci instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w 

alternatywnym systemie zobowiązani są informować niezwłocznie Organizatora Alternatywnego Systemu o planach związanych z 

emitowaniem instrumentów finansowych, o których wprowadzenie do obrotu zamierzają się ubiegać lub wykonywaniem praw z 

instrumentów już notowanych, jak również o podjętych w tym zakresie decyzjach, oraz uzgadniać z Organizatorem 

Alternatywnego Systemu te decyzje w zakresie, w którym mogą mieć wpływ na organizację i sposób dokonywania obrotu w 

alternatywnym systemie. 

 

4.5. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami 

finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku 

4.5.1. Opodatkowanie dochodów osób prawnych 

Dochodem ze sprzedaży akcji, podlegającym opodatkowaniu, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, 

osiągnięta w roku podatkowym, przy czym przychodem jest kwota otrzymana ze sprzedaży akcji, natomiast kosztem uzyskania 

przychodu są wydatki poniesione na nabycie tych akcji. Dochód ze sprzedaży akcji jest opodatkowany na zasadach ogólnych i 

łączy się z dochodami z innych źródeł. Zgodnie z art. 19 ust.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek wynosi 

19% podstawy opodatkowania. 

 

Zgodnie z art. 25 ust.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani bez wezwania składać 

deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na 

rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od 

początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. 

Podatnicy mogą również deklarować dochód lub stratę w sposób uproszczony, na zasadach określonych w art. 25 ust.5-6 Ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

Zastosowanie stawki podatku, wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo nieodebranie podatku 

zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych 

uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. 

 

4.5.2. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 

Zgodnie z art. 30b ust. 1 i 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia 

papierów wartościowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających 

osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną, podatek dochodowy wynosi 

19% uzyskanego dochodu. 

 

Dochodem, o którym mowa powyżej, jest: 
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 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania 

przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 

13 i 14, 

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których 

mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania 

przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z 

realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość 

prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38, 

 różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów 

w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a 

kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e - osiągnięta w roku podatkowym. 

 

Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz realizacja praw z nich wynikających 

następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (art. 30b ust.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

 

Opisane powyżej zasady opodatkowania stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których 

stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania 

dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. 

 

Zgodnie z art. 30b ust.6 po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w 

art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym 

również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego 

zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość 

prawną i obliczyć należny podatek dochodowy. 

 

Zgodnie z art. 45 ust.1a pkt.1. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do dnia 30 kwietnia roku 

następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych 

wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach 

określonych w art. 30b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

4.5.3. Opodatkowanie dochodów z dywidendy w stosunku do osób prawnych 

Zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych 

przychodów z tytułu udziału w zyskach, w tym także: 

 dochodu z umorzenia akcji, 

 dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki – w celu umorzenia tych akcji, 

 wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, 

 dochodu przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego, 

 dochodu stanowiącego równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej 

 osób prawnych podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 19% uzyskanego przychodu. 

 

Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

 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; 

 uzyskującym dochody (przychody) jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita 

Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich 

osiągania; 

 spółka, uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 15% akcji w kapitale emitenta (po 31 

grudnia 2008 – nie mniej niż 10% akcji w kapitale emitenta); 
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 odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest 

spółka, o której mowa w pkt. 2, albo położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki, o 

której mowa w pkt. 2. 

 

Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby 

prawnej posiada akcje w spółce wypłacającej te należności (nie mniej niż 15% akcji w kapitale zakładowym, a od 01.01.2009 – 

10%) nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat 

nieprzerwanego posiadania akcji, upływa po dniu uzyskania tych dochodów. 

 

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w 

wysokości określonej w ust. pkt. 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej 

mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W 

przypadku niedotrzymania warunku posiadania akcji (w wysokości 15% akcji w kapitale zakładowym, a od 01.01.2009 – 10%) 

nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka uzyskująca dochody (przychody) będzie zobowiązana do zapłaty podatku, wraz z 

odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% przychodów w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba 

prawna utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym osoba prawna po raz pierwszy 

skorzystała ze zwolnienia. 

 

Powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest 

Rzeczpospolita Polska. 

 

Zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółki, które dokonują wypłat należności z tytułu 

przychodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, są obowiązane, jako płatnicy, 

pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku 

wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest 

możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika 

certyfikatem rezydencji. 

 

W razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego, spółka pobiera podatek w terminie 14 dni od dnia 

uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego. 

 

Spółka przekazuje kwotę podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na 

rachunek Urzędu Skarbowego, którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku 

podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - na rachunek Urzędu Skarbowego, którym 

kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Płatnicy są obowiązani przesłać 

Urzędowi Skarbowemu deklarację o pobranym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru. 

 

4.5.4. Opodatkowanie dochodów z dywidendy w stosunku do osób fizycznych 

Zgodnie z art. 30a ust.1 pkt.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów) z 

dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. 

 

Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami 

opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

Przepisy dotyczące opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest 

Rzeczpospolita Polska. 

 

Płatnicy przekazują kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

pobrano zaliczki (podatek) na rachunek Urzędu Skarbowego, którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według 

miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną według siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, 

gdy płatnik nie posiada siedziby. 

 

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy są zobowiązani przesłać do Urzędu Skarbowego, 

którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą 
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fizyczną według siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według 

ustalonego wzoru. 

 

4.5.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od czynności 

cywilnoprawnych sprzedaż maklerskich instrumentów finansowych firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem, oraz 

sprzedaż tych instrumentów dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie, a zatem 

także w ramach obrotu na rynku NewConnect. Nie podlegają temu podatkowi także transakcje, których przynajmniej jedna 

strona jest na podstawie odrębnych przepisów opodatkowana w związku z taką transakcją podatkiem od towarów i usług.  

W przypadku, gdy żadna z w/w sytuacji nie wystąpi sprzedaż akcji będzie opodatkowana podatkiem od czynności 

cywilnoprawnych (stawka podatku wyniesie 1%). W przypadku, gdy akcje wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu zbywane są bez korzystania z pośrednictwa podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, stawka podatku od 

czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego należy 

uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na 

kupującym. 
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5. DANE O EMITENCIE 

 

5.1. Dane teleadresowe 

Tabela 5 Dane teleadresowe Spółki 

Pełna nazwa Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna 

Adres siedziby 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 42a 

Forma prawna Spółka Akcyjna 

Sąd rejestrowy 

 

KRS 

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

0000262988 

REGON 270052016 

NIP 627-001-28-03 

Faks (+48 32) 286 62 66 

Telefon (+48 32) 286 69 96 

Adres poczty elektronicznej eg@eg.com.pl 

Strona internetowa www.eg.com.pl 

Źródło: Emitent  

 

5.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta 

Emitent został utworzony na czas nieokreślony. 

 

5.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 

Emitent został utworzony na podstawie art. 301 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień Statutu Spółki. 

 

5.4.  Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru  

Emitent jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w 

Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262988. 

Emitent został wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.03.2002 

roku. Zgodnie z postanowieniem tego Sądu z dnia 17.10.2006 roku został przekształcony ze spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 

 

5.5. Krótki opis historii Emitenta 

Spółka Ekopol Górnośląski Holding została założona w grudniu 1989 roku. Pierwotnie celem Spółki było administrowanie 

zespołem parkowo-pałacowym Potockich w Krzeszowicach. Założenie to jednak upadło – w wyniku zmiany sytuacji politycznej 

dobra w Krzeszowicach zostały reprywatyzowane na rzecz ich dawnych właścicieli. 

 

Nowy etap dynamicznego rozwoju Spółki został zapoczątkowany strategiczną decyzją Zarządu o poszerzeniu obszaru działalności 

podjętą w lipcu 2000 roku. Kilkuletnia praca wielu ludzi i konsekwentne realizowanie wizji zaowocowały powstaniem jednej z 

wiodących firm produkcyjno–handlowo–usługowych w sektorze dystrybucji paliw dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

Dla zapewnienia najwyższego poziomu usług w roku 2006 został wdrożony system informatyczny, który pozwala na pełną obsługę 

finansowo-handlową, oraz zarządzanie jakością świadczonych usług. Zadaniem władz Spółki, w przedsiębiorstwie ważna jest nie 

tylko dbałość o profesjonalizm i jakość proponowanych usług, lecz także czynny udział w życiu społecznym i wrażliwość na 

potrzeby środowiska lokalnego. Te motywacje przyświecały powołaniu przez Andrzeja S. Piecucha w roku 2002 Fundacji 

„Powiatowe Dzieci”. Spółka Ekopol Górnośląski Holding wspiera organizacyjnie i charytatywnie cele Fundacji. Jest sponsorem i 

fundatorem stypendiów, leków, wypoczynku letniego i posiłków dla dzieci z obszaru powiatu Tarnogórskiego. Spółka jest 
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członkiem Izby Przemysłowo Handlowej w Tarnowskich Górach. Wieloletnia działalność Ekopolu Górnośląskiego Holding 

prowadzona z zachowaniem zasad uczciwości w biznesie została dostrzegana i uznana poprzez: 

 nominację do nagrody Kruszec Biznesu w roku 2002, 

 nominację do nagrody Kruszec Biznesu w roku 2003, 

 nagrodę Kruszec Biznesu w roku 2003. 

 

W 2004 roku na IV Jubileuszowej Gali Izby Przemysłowo - Handlowej w Tarnowskich Górach, Prezes Zarządu Pan Andrzej S. 

Piecuch został odznaczony m.in. Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej. 

 

W 2004 roku Ekopol Górnośląski Holding w rankingu "Pulsu Biznesu" pod nazwą "GAZELE BIZNESU" został sklasyfikowany na 41 

miejscu w Województwie Śląskim oraz na 251 w Kraju. Spółka została zaliczona do elitarnego grona Gazel Biznesu także w 

latach 2005 i 2006. 

 

W roku 2006 są rejonowy w Gliwicach wydział X KRS zarejestrował przekształcenie Emitenta w spółkę akcyjną. 

 

W dniu 05.05.2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego poprzez emisję akcji serii H. W efekcie przeprowadzenia emisji w drodze oferty private placement inwestorzy 

objęli 594 532 akcji serii H Emitenta w cenie 3 zł za jedną akcję. 

 

5.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia 

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej tworzony jest zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i zgodnie z postanowieniami Statutu 

Spółki powinien wynosić co najmniej 500 000 zł. 

 

Zgodnie z § 28 Statutu Spółki, Emitent tworzy następujące kapitały: 

a) kapitał akcyjny, 

b) kapitał zapasowy, 

c) fundusze specjalne. 

 

 Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, 

jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki w wysokości nie niższej niż 1/10 (jedna dziesiąta) część zysku, 

wykazanego w bilansie Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 (jednej trzeciej) wysokości kapitału akcyjnego. 

 

 Fundusze specjalne mogą być tworzone lub likwidowane – stosownie do potrzeb – uchwałami Walnego Zgromadzenia. 

Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy, zatwierdzane przez Radę Nadzorczą. Środki 

poszczególnych funduszy specjalnych mogą być decyzjami Rady Nadzorczej przemieszczane między sobą. 

 

Zgodnie z § 29 Statutu Spółki: 

 zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na: 

– kapitały i fundusze,  

– dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, 

– inne cele, stosowne do uchwał Walnego Zgromadzenia. 

 straty bilansowe pokrywa się z kapitału zapasowego, albo z dochodów lat następnych. 

 

Na dzień 31.12.2007 roku kapitał zakładowy Emitenta wynosił 3 020 000,00 zł. Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2007 roku 

wynosił 866 072,81 zł, pozostałe kapitały rezerwowe wynosiły 0 zł oraz zysk netto 363 675,37 zł. 

 

5.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

Kapitał zakładowy został w całości pokryty. 
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5.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy 

uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych 

emisji akcji ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu 

wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji 

Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa. 

 

5.9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu przewidującego 

upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być 

podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w 

terminie ważności dokumentu informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym 

trybie  

Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału 

docelowego. 

 

5.10. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe 

emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 

Instrumenty finansowe Emitenta nie były dotychczas notowane na żadnych rynkach instrumentów finansowych. Nie wystawiono 

również w związku z nimi żadnych kwitów depozytowych. 

 

5.11. Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny 

wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w 

stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i 

udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów 

Emitent posiada 70% udziałów w Ekoset Direct Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 41-922 Radzionków, ul. 

Kużaja 42a, KRS 0000111768. Spółka zajmuje się w swojej podstawowej działalności usługami leasingowymi dla małych firm i 

mikro-przedsiębiorstw. Data rozpoczęcia działalności 30.07.1988 r., kapitał zakładowy 1 050 000 zł. 

 

Emitent wspólnie z Ekoset Direct Investment Spółka z o.o. i Andrzejem S. Piecuchem założył Fundację „Powiatowe Dzieci”. 

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, która pomaga dzieciom z Powiatu Tarnogórskiego. 

 

Akcjonariuszem Emitenta jest EGB Investments S.A., ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, KRS 0000065491 Sąd Rejonowy w 

Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy, NIP 554-10-25-126, Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 1.319.400,00 zł. Spółka zajmuje 

się obrotem wierzytelnościami i windykacją należności. Spółka stała się jedną z najbardziej ekspansywnie rozwijających się firm 

windykacyjnych w Polsce. 

 

Prezes Zarządu Emitenta, Andrzej Piecuch, jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Ekoset Direct Investment Spółka z o.o., 

członkiem Rady Nadzorczej EGB Investments SA, oraz Prezydentem Rady Fundacji „ Powiatowe Dzieci”. 

Wice-Prezes Emitenta, Mirosław Szarawarski, jest Prezesem Fundacji „ Powiatowe Dzieci”, oraz członkiem Rady Nadzorczej 

Ekoset Direct Investment Spółka z o.o. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta, Krzysztof Matela, jest Prezesem Zarządu EGB Investments S.A. 

 

Powiązania majątkowe, organizacyjne i personalne pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta i 

głównymi akcjonariuszami a Autoryzowanym Doradcą i osobami wchodzącymi w skład jego organów nie występują. 

 

5.12. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem 

wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest 

to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy 

kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty działalności 

5.12.1. Zarys działalności Emitenta, podstawowe produkty i usługi 

Emitent jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem produkcyjno-handlowo-usługowym. Spółka działa nie tylko w całej 

Polsce, ale również współpracuje z kontrahentami zagranicznymi. 
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Działalność Emitenta obejmuje swoim zakresem:  

 sprzedaż i magazynowanie paliw płynnych (olej napędowy, benzyny) oraz olei opałowych, 

 sprzedaż oraz świadczenie usług przechowania olei napędowych u klienta poprzez mikrostacje paliw typu Fuelmaster, 

 sprzedaż i przetwórstwo wyrobów hutniczych. 

Zarządzanie przedsiębiorstwem Emitenta wspomagane jest nowoczesnym systemem IT, którego podstawą jest pełna 

digitalizacja danych. System umożliwia pełną kontrolę nad działaniami pracowników, minimalizuje zatrudnienie (w okresie 

ostatnich kilku lat Emitent zmniejszył zatrudnienie ze 100 do 37 osób, przy jednoczesnym 3-krotnym wzroście obrotów). 

 

5.12.1.1. Petrochemia 

Oferta Emitenta obejmuje sprzedaż i usługi magazynowania paliw płynnych (oleje napędowe i opałowe). Spółka oferuje paliwa 

do odbioru na terenie całej Polski. Miejsca odbioru paliw przedstawia poniższa mapa.  

Rysunek 1 Miejsca odbioru paliw w Polsce 

 

Źródło: Emitent 

 

Głównym partnerem dystrybucyjnym Emitenta jest Terminal TanQuid Polska Sp. z o.o (dawna nazwa IVG Silesia) w 

Radzionkowie, który jest najnowocześniejszym składem paliw w południowej Polsce, co gwarantuje najwyższą jakość paliwa. 

Emitent zapewnia bezpłatny transport paliwa w obrębie województwa śląskiego i województw ościennych, we wskazane przez 

klientów miejsca, własnym taborem autocystern.  

Ekopol Górnośląski Holding obsługuje segment małych i średnich odbiorców (zużywających ok. 30 000 litrów paliw miesięcznie), 

którzy są poza zainteresowaniem największych koncernów paliwowych (Lotos, Orlen, BP, Slovnaft, J&S Energy, Anwim), na 

podstawie długoterminowych umów handlowych.   

Specyfika branży powoduje, że potencjalna konkurencja zamienia się we współpracę. Koncerny paliwowe kierują wprost małych 

i średnich przedsiębiorców do Emitenta, zapewniając sobie hurtowy zbyt na paliwa poprzez pośrednika (Emitent). 

Emitent świadczy jedyną w Polsce usługę przechowania, która polega na bezpłatnym zlokalizowaniu u potencjalnego odbiorcy 

mikrostacji paliw Fuelmaster o pojemności od 2 500 do 20 000 litrów (które są własnością Emitenta). Mikrostacje Fuelmaster 

wchodzą w skład magazynu paliw Emitenta i jego logistyki. W konsekwencji Emitent przejmuje dostawę paliw do odbiorcy 

(zapewniając sobie stabilny obrót), a klient zostaje włączony do zaawansowanego systemu informatycznego Emitenta 

zarządzającego dystrybucją paliw. Wartością dodaną powyższego rozwiązania jest bardzo elastyczny i efektywny model 

sprzedaży: odbiorca otrzymuje dostawy paliwa w konkretnych ilościach i terminach na podstawie automatycznych analiz 

systemu informatycznego (system posiada również możliwość rozliczania kierowców i operatorów klienta). 

 

Usługa świadczona przez Emitenta jest doskonałym rozwiązaniem dla firm i osób prywatnych posiadających pojazdy z silnikami 

wysokoprężnymi, np. samochody, maszyny budowlane, wózki widłowe, traktory ciągniki rolnicze, itd., którzy chcą zmniejszać 

koszty działalności swoich firm newralgicznym dla ich działalności aspekcie zużycia paliw. Działania Emitenta optymalizują 

zużycie paliw oraz dyscyplinują kierowców i operatorów maszyn, co powoduje średnio 20-procentowe zmniejszenie kosztów ich 

zużycia w przedsiębiorstwie. Obecnie obowiązujące regulacje prawne zabraniają budowania stacji paliw, które nie spełniają 

norm Unii Europejskiej. Ekopol Górnośląski Holding S.A. lokalizuje bezpłatnie na terenie przedsiębiorstwa klienta własną 

mikrostację paliw (Ekopol jest nieprzerwanie jej właścicielem) pod warunkiem, że klient będzie kupował od Spółki określoną 

ilość paliwa (najczęściej od 10-30 tys. litrów miesięcznie). 
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Rysunek 2 Stacje paliw zlokalizowane w Polsce 

   

Źródło: Emitent 

 

Mikrostacje paliw posiadają wbudowany komputer, który w połączeniu z systemem IT Emitenta pozwala na świadczenie bardzo 

innowacyjnych usług:  

 system po zalogowaniu wydaje paliwo konkretnemu pracownikowi na konkretny środek transportu, 

 poprzez połączenie on-line w centrum IT Ekopolu dokonywana jest szczegółowa analiza danych, która wykazuje, czy 

następuje zwiększone zużycie paliwa na danym środku transportu lub w przypadku konkretnego pracownika,  

 system IT określa właściwy moment dostarczenia do stacji następnej partii paliwa i grupuje lokalnie mikrostacje paliw, 

ustalając optymalną trasę dla cysterny samochodowej Ekopolu, 

 organizacja pracy połączona z bardzo zaawansowanym systemem IT pozwala na obsługę 2 mln litrów paliwa miesięcznie 

przez zaledwie 4 pracowników; 

 

Korzyści dla odbiorcy usługi:  

 całkowite wykluczenie ze struktury organizacyjnej oraz działań administracyjnych (obniżenie zatrudnienia) działu 

zajmującego się zaopatrzeniem przedsiębiorstwa w paliwo (z analiz Emitenta wynika, iż przy wolumenie zużycia 

wynoszącym 30 tys. litrów miesięcznie klient musiałby utrzymywać co najmniej 1 pracownika wyznaczonego wyłącznie 

do wykonywania tego wycinka działalności), 

 rozliczenie na podstawie 1 faktury miesięcznie (zamiast kilkudziesięciu lub kilkuset),  

 dostęp do paliwa w cenach hurtowych (obecnie mały i średni klient jest całkowicie poza zainteresowaniem koncernów 

paliwowych),  

 obniżenie ogólnego zużycia paliwa w przedsiębiorstwie poprzez jego monitoring,  

 brak problemów natury prawnej – obrót paliwami jest dziedziną newralgiczną (koncesje, częste kontrole urzędu 

celnego); 

 

Korzyści dla Emitenta:  

 pewność i stabilność wolumenu sprzedaży paliwa, co umożliwia jego wcześniejszą kontraktację u koncernów 

paliwowych (dotychczas żaden z ponad stu klientów Emitenta nie zrezygnował z korzystania z tejże usługi), 

 popularność mikrostacji paliw (obecnie działa już ponad 100 szt.) powoduje bardzo istotne podwyższenie dynamiki 

sprzedaży,  

 duże zamówienia na paliwo skutkują wyższymi upustami dla Spółki u partnerów – podwyższenie rentowności Emitenta,  

 pogłębienie współpracy z koncernami paliwowymi – w przeszłości partnerzy Spółki (koncerny paliwowe) odsyłali małych 

i średnich klientów na własne stacje paliw, obecnie kierują ich bezpośrednio do Emitenta, jako swojego partnera dla 

sektora MSP,  

 oferta znakomicie sprawdza się w sektorze MSP oraz w przedsięwzięciach skomplikowanych logistycznie – np. budowie 

autostrad itp., gdzie Ekopol jest jednym z niewielu tak dobrze zorganizowanych dostawców paliwa w Polsce; 

 

Emitent dostarcza również olej opałowy (Ekoterm Plus, lub Rgterm). Odbierany z Baz Paliwowych PKN Orlen i Lotos Paliwa lekki 

olej opałowy EKOTERM PLUS jest produktem najwyższej jakości, spełniającym normy światowe zarówno pod względem 

parametrów eksploatacyjnych jak i wymagań ochrony środowiska. EKOTERM PLUS to paliwo do zasilania kotłów centralnego 

ogrzewania w domach jednorodzinnych, szpitalach, szkołach, itp. Olej opałowy lekki RGterm stosuje się jako paliwo do 

ogrzewania domów. Produkt spełnia wymagania Warunków Technicznych. 
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Emitent uzupełniająco mając na uwadze kompleksowość swojej oferty dostarcza także oleje i środki smarne takich firm jak PKN 

Orlen, Lotos, Shell, Mobil, Elf, BP. 

 

5.12.1.2. Wyroby hutnicze 

Zakres działalności Emitenta obejmuje sprzedaż oraz przetwórstwo wyrobów hutniczych. 

Emitent posiada w swojej ofercie zarówno wyroby z blach ocynkowanych oraz ocynkowanych i powlekanych takie jak: 

 blachy płaskie w postaci arkuszy, taśm oraz taśm w pasach; 

 pokrycia dachowe i elewacyjne w postaci blach trapezowych, trapezowych-łukowych, blach dachówko-podobnych, 

paneli elewacyjnych, kaset ściennych; 

 elementy gięte takie jak rynny, narożniki, okapy, listwy przyścienne, wiatrownice, pasy nadrynnowe, parapety, płatwie 

dachowe oraz wszystkie elementy gięte nie będące elementami zamkniętymi; 

Spółka na swoich ciągach technologicznych do rozkroju poprzecznego i wzdłużnego rozcina kręgi blach o wadze do 6 ton, 

grubości od 0,4 do 2,5 milimetra oraz szerokości do 1,5 metra na arkusze, formatki i taśmy o wymiarach zgłoszonych przez 

klientów. 

Do wykonywania elementów giętych Emitent wykorzystuje jedną z najnowocześniejszych maszyn szwajcarskiej firmy JORNS, 

której ramię gięte ma długość 6,4 metra. 

Na powyższych ciągach technologicznych Emitent dla klientów świadczy również usługi z materiałów powierzonych. 

 

Rysunek 3 Ciągi technologiczne 

   

Źródło: Emitent 

 

5.12.1.3. Struktura sprzedaży Spółki 

Struktura sprzedaży Spółki w podziale na dwie główne grupy produktów przedstawia się następująco (stan na dzień 

31.12.2007r.): 

 

Tabela 6 Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży Emitenta 

Wyszczególnienie

tys. zł  % tys. zł % tys. zł %

Sprzedaż wyrobów hutniczych, w tym usługi 13 385,32 35% 14 128,99 24% 12 967,26 21%

Sprzedaż paliw 24 998,06 65% 45 680,04 76% 48 016,52 79%

Przychody netto ze sprzedaży, razem 38 383,38 100% 59 809,03 100% 60 983,78 100%

2005 2006 2007

 

Źródło: Emitent 
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Rysunek 4 Struktura przychodów netto ze sprzedaży Emitenta na koniec roku 2007 

21%

79% Sprzedaż wyrobów 
hutniczych, w tym usługi

Sprzedaż paliw

 

Źródło: Emitent 

 

5.12.2. Zakres działalności, wynikający ze statutu 

Pomimo specjalizacji opisanej powyżej, statut spółki przewiduje znacznie szerszy zakres przedmiotu działalności Spółki, co w 

razie konieczności umożliwi szybkie dostosowanie do potrzeb rynku lub rozwój zakresu działalności bez konieczności zmiany 

przedmiotu działalności Spółki. Zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym, przedmiotem działalności Spółki jest: 

 23.20.A Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej 

 23.20.B Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej 

 28.40.13 Usługi formowania metali pozostałymi technikami 

 28.5 Usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale; usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów 

metalowych 

 37.10.Z Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu 

 51.10 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie 

 51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 

 51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana 

 51.51.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych 

 60.24 Towarowy transport drogowy 

 63.11.Z Przeładunek towarów 

 63.12.Z Magazynowanie i transport towarów 

 65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane 

 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych 

 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego 

 71.31.Z Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych 

 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych 

 

5.12.3. Klienci 

Głównymi odbiorcami produktów, towarów i usług Emitenta jest około 250 stałych klientów oraz inne przedsiębiorstwa, dla 

których Spółka pracuje w sposób kompetentny i fachowy, obsługując je kompleksowo i szybko. 

 

Do grona wiodących klientów Emitenta można zaliczyć: m.in.: 

 Producenci:  

– AL-CON Sp. z o.o.  

– FABRYKA MEBLI OKRĘTOWYCH FAMOS Sp. z o.o. 

– PRINTEX ŁAPOT Spółka Jawna 

– POHL POLSKA Sp. z o.o. 

– ALCO ROBERT DYKIEL  

– LEMA-WENT Profesjonalne Systemy Wentylacyjne i Klimatyzacyjne Lesław Majka 

– JAN KUBIAK Sp. z o.o. 

– P.P.H.U. BLACHOWENT 

– P.W. EKO-TECH-BUD Kaczyńska Małgorzata\ 
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 Hurtownicy:  

– GCB CENTROSTAL-ŁÓDŹ S.A. 

– STEEL-BOX SP. J. M. STĘPIEŃ I S. URBAŃSKI 

– GOMAT Sp. z o.o. 

– HEWA Spółka Jawna 

– P.O.W.H. CENTROSTAL S.A. 

– MEGASET Sp. z o.o. 

 

 Firmy korzystające z paliw Emitenta:  

– TEMATRANS POLAND Sp. z o.o. 

– P.P.U.H. „DOLOMIT” KOPALNIA „ZĄBKOWICE” S.A. 

– VECO TRAILER Sp. z o.o. 

– CEMBET STACHNIK Spółka Jawna 

– A.S. MOBIL SC  

– ZAKŁAD USŁUGOWY KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH 

– PTH TRANSMAR Spółka Jawna 

– CARGOWAY Sp. z o.o. 

 

5.12.4. Partnerzy 

Partnerami handlowymi Emitenta po stronie dostaw są tylko i wyłącznie duże i znane koncerny, takie jak np.: 

 SLOVNAFT POLSKA S.A. 

 ORLEN PETROTANK Sp. z o.o. 

 BP POLSKA Sp. z o.o. 

 LOTOS PALIWA Sp. z o.o. 

 TEXACO LUBRICANTS POLSKA Sp. z o.o. 

 J&S ENERGY S.A. 

 TITAN – EKO Sp. z o.o. 

 ArcelorMittal SSC Polska Sp. z o.o.   

 ThyssenKrupp Stal Serwis Polska Sp. z o.o.   

 Florian Centrum S.A.   

 ArcelorMittal Poland S.A.  

 

5.13. Zatrudnienie 

Tabela 7 Zatrudnienie w Spółce Ekopol Górnośląski Holding S.A na dzień 31.12.2007 r. oraz 31.07.2008 r. 

Rodzaj zatrudnienia Liczba osób 

 31.12.2007 31.07.2008 

Umowa o pracę 17 18 

Umowa o współpracę 20 20 

Umowa o staż - 2 

Łączna liczba zatrudnionych 37 40 

Źródło: Emitent 

 

5.14. Otoczenie rynkowe Emitenta 

Emitent działa na rynku paliwowym i hutniczym. 

 

5.14.1. Przemysł paliwowy 

5.14.1.1. Perspektywy rozwoju branży 

Bieżące dane rynkowe, jak i prognozy długoterminowe instytucji analitycznych jednoznacznie pokazują, że w perspektywie 

kilkunastu lat globalna i krajowa konsumpcja paliw wytwarzanych z ropy naftowej będzie systematycznie rosła. Wpływ na 

kształtowanie się światowego rynku paliw będzie miał przede wszystkim dynamiczny wzrost gospodarki światowej, stymulowany 

w szczególności przez kraje azjatyckie.  
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W warunkach polskiego rynku w najbliższych latach przewiduje się zachowanie wzrostu konsumpcji oleju napędowego przy 

minimalnym wzroście bądź utrzymaniu popytu na benzyny i powiększającym się spadku sprzedaży lekkiego oleju opałowego 

(prognozy konsumpcji paliw w Polsce w latach 2008-2012 przedstawiono w Tabeli 8).  

Do wzrostu zapotrzebowania na paliwa silnikowe przyczyni się wysoki wzrost gospodarczy (przyrost PKB), który w najbliższych 

latach nie powinien spaść poniżej 5%, a według optymistycznych prognoz może sięgnąć nawet 7-8%6.  

W Polsce zaznaczy się, podobnie jak to się już dzieje w wielu krajach europejskich, wzrost udziału pojazdów z silnikami 

wysokoprężnymi. Zużycie oleju napędowego w naszym kraju w 2007 roku przekroczyło 9 mln ton i będzie rosnąć do poziomu 

ponad 13 mln ton w 2012 roku. Optymistycznie prezentuje się także rynek benzyn, który po kilkuletnim okresie stagnacji 

odnotował w 2007 roku wzrost do poziomu ponad 4 mln ton7.  

Nie bez znaczenia jest także dynamiczny wzrost popytu na biopaliwa. Uruchomienie nowych instalacji do produkcji biopaliw z 

większymi niż dotychczas możliwościami produkcji pozwoli producentom zaspokoić rosnący popyt na ten rodzaj paliwa. Część 

tego rynku zostanie zagospodarowana przez Emitenta. 

 

Tabela 8 Prognoza konsumpcji paliw w Polsce w latach 2008-2012 (w tys. ton) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Benzyny 4 100 4 150 4 200 4 250 4 300 

Olej napędowy 9 870 10 560 11 300 12 091 12 937 

Źródło: prognozy Grupy Lotos S.A.: http://www.lotos.pl/firma/wiecej_program.html  

 

5.14.1.2. Franchising na rynku paliw 

Rynek stacji paliw płynnych należy do najszybciej rozwijających się w ostatnich latach kanałów dystrybucji detalicznej. Zgodnie 

z szacunkami Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych w Polsce działa około 7 000 stacji paliw płynnych, z tego w koncernach 

paliwowych 3 410 stacji (w tym 1 150 franczyzowych i partnerskich), w sieciach prywatnych 77 stacji (w tym 30 partnerskich), a 

przy hipermarketach 66 stacji. Pozostała duża grupa, stanowiąca ponad 50% wszystkich stacji, to stacje niezależne (około 3 556 

stacji). Udział koncernów i pozostałych stacji w polskim rynku paliwowym w 2007 roku przedstawiał się jak na rysunku 5. 

 

Rysunek 5 Udział koncernów i stacji w polskim rynku paliwowym w 2007 roku 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Niezależne

PKN Orlen

Grupa Lotos

Shell

Statoil

Hipermarketowe

Delfin

BP

Conoco/Łukoil

WW Energy

Huzar

 

Źródło: Na podstawie Raportu Specjalnego 2007 „Polska gospodarka 2007” Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł, s. 186. 

 

5.14.1.3. Biopaliwa 

Rynek biokomponentów i biopaliw w Polsce znajduje się w początkowej fazie swojego rozwoju. Krajowe zdolności produkcyjne 

są zbyt małe, aby mogły sprostać potrzebom wynikającym z międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie udziału 

biokomponentów w rynku paliw zużywanych w transporcie. Dla zapewnienia dostaw na rynek wewnętrzny odpowiednich ilości 

biokomponentów niezbędna jest zatem rozbudowa istniejących mocy w zakresie produkcji biokomponentów.  

                                                      
6Prognozy Grupy Lotos S.A.: http://www.lotos.pl/firma/wiecej_program.html 

7 Prognozy Grupy Lotos S.A.: http://www.lotos.pl/firma/wiecej_program.html 



 

 
 

Ekopol Górnośląski Holding S.A. 

53 Dokument Informacyjny Ekopol Górnośląski Holding S.A. 

Wieloletni program promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014 stanowi wykonanie art. 37 ustawy z dnia 

25 sierpnia 2006r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Jest on również obligatoryjny dla Polski w świetle dyrektywy 

2003/30/WE z dnia 8 maja 2003r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych. Udział 

biokomponentów w rynku paliw transportowych ma wynosić 5,75% w 2010 r. oraz 10% udziału w 2020 r., zgodnie z ustaleniami 

posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 8 - 9 marca 2007r. Pełną transpozycję dyrektywy 2003/30/WE do polskiego prawa 

zapewniły ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz o systemie monitorowania i 

kontrolowania jakości paliw8. Wyżej wymienione ustawy wprowadziły do polskiego prawa szereg zmian, ukierunkowanych na 

tworzenie korzystnych i stabilnych warunków rozwoju rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych. 

 

Rysunek 6 Udział procentowy biokomponentów w bilansie paliwowym (według wartości energetycznej) według 

narodowego celu wskaźnikowego w latach 2007-2014 
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Źródło: Miesięcznik Gospodarczy „Nowy Przemysł” Nr 1/2008, s. 40. 

 

5.14.2. Przemysł hutniczy 

Światowy przemysł stalowy wciąż odnotowuje niezwykle korzystną dynamikę wzrostu. Wynika ona z rosnącego popytu na stal 

przetworzoną, wywołanego głównie cyklem wzrostu globalnej gospodarki, tj. szybkim wzrostem PKB na całym świecie i 

systematyczną rozbudową infrastruktury w Chinach. Według prognoz ekspertów światowa koniunktura na stal trwać będzie do 

2020 roku. Szacuje się, że produkcja stali w 2020 roku wyniesie około 2 mld ton9.  

Największym producentem stali wciąż pozostają Chiny. Zdaniem ekspertów za trzydzieści lat Chiny wyprzedzą Stany 

Zjednoczone, a gospodarka Indii będzie trzecią gospodarką na świecie. Jednocześnie zakłada się, że Chiny zmniejszą tempo 

wzrostu produkcji stali. Rząd chiński zdaje sobie sprawę z tego, że nadmierne rozbudowanie mocy produkcyjnych może obrócić 

się przeciw Chinom i spowodować kryzys nadprodukcji na stalowym rynku tego kraju.  W związku z tym prognozuje się 

stabilizację chińskiego rynku, co daje szersze pole do działania na rynku stali innym graczom.  

Perspektywy rozwoju rynku w Polsce również są korzystne. W ubiegłym roku produkcja stali wzrosła o 12 procent i wyniosła 

około 11 mln ton. Wzrosło także zużycie stali o 20 procent, osiągając wielkość 12 mln ton. Wzrost zużycia stali warunkowany był 

tempem rozwoju krajowej gospodarki, udanej absorpcji środków unijnych w projekty rozwojowe oraz inwestycji. Ten ostatni 

element miał szczególne znaczenie. Inwestycje w infrastrukturze, budownictwie oraz przemysłach motoryzacyjnym, 

maszynowym, AGD i konstrukcji stalowych znacząco zwiększyły zapotrzebowanie na stal. Rosnący popyt spowodował 

konieczność uzupełniania własnych dostaw importem. Był to powód rekordowego, przekraczającego 6 mln ton (w 2006 roku), 

importu wyrobów stalowych do Polski. 

 

                                                      
8 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i paliwach ciekłych (Dz.U. Nr 169 poz. 1199) oraz ustawa z dnia 25 sierpnia o systemie 

monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. Nr 169 poz. 1200). 

9 http://hutnictwo.wnp.pl/korzystne-perspektywy-i-zagrozenia-dla-hut,48816_1_0_0.html 
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Rysunek 7 Prognozy rozwoju rynku stalowego (w mln t) 
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Źródło: Raport Specjalny 2007 „Polska gospodarka 2007” Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł, s. 56. 

 

Przemiany w polskim hutnictwie pozytywnie ocenia Komisja Europejska. Rządowy program restrukturyzacji hutnictwa 

prowadzony od 1992 roku pod nadzorem KE jest już prawie w całości zrealizowany. W wyniku realizacji tego programu polskie 

hutnictwo stało się przemysłem rentownym i wydajnym. Całkowicie zlikwidowano nieefektywne i przestarzałe zdolności 

produkcyjne i osiągnięto światowy poziom techniczny urządzeń i linii technologicznych. Sektor, dzięki zrealizowanym i 

planowanym inwestycjom, zmienia swoją ofertę produkcyjną w kierunku wyrobów głęboko przetworzonych. Znacząco 

zmniejszono negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Ponadto hutnictwo zostało w pełni sprywatyzowane. 

Eksperci szacują, że w 2012 roku polska gospodarka potrzebować będzie około 16 mln ton wyrobów stalowych10. Właściciele hut 

rozważają zatem zwiększenie produkcji i planują nowe inwestycje. Niewątpliwie szansą dla sektora będzie organizacja 

mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Huty dostrzegają korzyści, jakie niesie Euro 2012 i już teraz przygotowują swoje 

inwestycje właśnie pod tym kątem. Producenci stali budują nowe walcownie, a dystrybutorzy, tacy jak Emitent, zakłady 

konstrukcji stalowych i zbrojarnie. Najważniejsze jest jednak to, że firmy z sektora stalowego stawiają na rozwój i inwestycje. 

Przygotowania do Euro 2012, ambitne plany budowy dróg, rozwijający się dynamicznie rynek mieszkaniowy, nowe stadiony, 

hotele, biurowce to lista inwestycji, jakie mają zostać zrealizowane w najbliższych latach, a wyroby firm sektora stalowego, 

takich jak Emitent, będą wykorzystywane przy każdej z nich. Dlatego po bardzo dobrym 2007 roku branża liczy na co najmniej 

równie udane kolejne 12 miesięcy. Z planów inwestycyjnych oraz zapowiedzi przedstawicieli firm wynika, że koniunktura potrwa 

przynajmniej kilka lat. 

 

5.15. Strategia rozwoju Emitenta 

Poprzez wejście na NewConnect Spółka chce pozyskać kapitał na realizację celów strategicznych, do których zaliczyć można: 

 zorganizowanie sieci 250 mikrostacji na olej napędowy, 

 poszerzenie bazy produkcyjnej biopaliw, 

 w zakresie produkcji i dystrybucji wyrobów hutniczych - zmianę przeznaczenia użytkowanej powierzchni hali oraz 

instalację nowego ciągu maszyn. 

 

5.15.1. Zorganizowanie w oparciu o urządzenia z typoszeregu FuelMaster® sieci 250 mikrostacji na olej napędowy 

Mikrostacje paliw są przeznaczone do bezpiecznego składowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego. Dzięki 

dwupłaszczowej konstrukcji i wysokiej jakości surowców (polietylen) stosowanych do produkcji, urządzenia FuelMaster® są 

odporne na działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych i promieniowania UV oraz gwarantują maksymalne 

zabezpieczenie przed wyciekami, które mogłyby spowodować szkody dla środowiska naturalnego. Po wykorzystaniu nadają się w 

                                                      
10 http://hutnictwo.wnp.pl/korzystne-perspektywy-i-zagrozenia-dla-hut,48816_1_0_0.html 
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100% do recyklingu. Minimalne wymagania konserwacyjne i łatwość obsługi zapewniają długoletnią, bezproblemową 

eksploatację produktu. Pompa i dystrybutor urządzenia FuelMaster® są umieszczone w specjalnie zaprojektowanej, zamykanej 

obudowie, chroniącej przed dostępem niepowołanych osób. Urządzenia FuelMaster® są lekkie, puste zbiorniki można łatwo 

transportować. 

Celem działań Emitenta jest bezpłatne rozmieszczenie mikrostacji u przedsiębiorców zużywających około 20 000 litrów oleju 

napędowego miesięcznie. Dzięki zaawansowanej technologii informatycznej Emitent przejmuje na siebie pełne zarządzanie tak 

przygotowanego magazynu oleju napędowego wraz z dostawą paliwa w odpowiednim czasie oraz rozliczeniem kierowców i 

operatorów przedsiębiorcy. Jest to bardzo ekonomiczne rozwiązanie, które pozwala przedsiębiorcom na zakup paliwa po cenach 

hurtowych, ciągłą kontrolę ilości tankowanego paliwa przy wykorzystaniu przepływomierza z opcją zabezpieczeń kodowych, 

dwufunkcyjnym wyświetlaczem oraz utrzymywanie stałego zapasu oleju napędowego. Produkt jest idealnym rozwiązaniem dla 

firm użytkujących pojazdy i maszyny przemysłowe napędzane silnikami wysokoprężnymi, na przykład przedsiębiorstw z branży 

budowlanej, firm kurierskich oraz gospodarstw rolnych. Rozmieszczenie 250 mikrostacji do końca 2010 roku spowoduje wg 

szacunków Emitenta zwiększenie sprzedaży olei napędowych do 5 000 000 litrów miesięcznie – z obecnych 2 000 000 litrów 

miesięcznie. 

Konsekwencją zwiększenia ilości dystrybuowanych olei napędowych jest zakup do końca 2009 roku dwóch cystern 

samochodowych. 

 

5.15.2. Poszerzenie bazy produkcyjnej biopaliw 

W zakresie produkcji biopaliw celem Emitenta jest poszerzenie bazy produkcyjnej biopaliw poprzez budowę nalewni nie tylko 

dla dużych, profesjonalnych zalewanych od dołu autocystern, lecz także dla małych, tradycyjnie zalewanych od góry tzw. 

cystern gospodarczych. Ciąg technologiczny będzie się składał z: 

 stanowiska rozładunkowego oleju napędowego i biokomponentu,  

 zbiorników operacyjnych oleju i biokomponentu,  

 pomp załadunkowych,  

 stanowiska załadunkowego 

 stanowiska tankowania pojazdów samochodowych,  

 obiektów infrastruktury technicznej (układ drogowy, kanalizacja deszczowa z urządzeniem do oczyszczania wód 

opadowych i roztopowych, układy elektryczne, układy sygnalizacyjne i sterownicze itp.). 

 

Stanowisko rozładunkowe przeznaczone będzie do rozładunku autocystern dostarczających do nalewni olej napędowy oraz 

biokomponenty, a także do przepompowania do naziemnych zbiorników operacyjnych. Przewidziano również zbiornik 

podziemny, który będzie przeznaczony do opróżniania instalacji, do zawracania produktów z cystern i naczyń pomiarowych oraz 

do awaryjnego opróżniania autocystern. Cały układ biokomponentu będzie ogrzewany i izolowany.  

Zainstalowanie opisanego powyżej ciągu technologicznego winno podwoić sprzedaż biopaliw, gdyż pozwoli na tankowanie 

autocystern, których załadowanie w duży bazach paliwowych jest niemożliwe ze względu na ich techniczne ograniczenia 

załadunku. Inwestycja będzie prowadzona na gruncie, którego Emitent jest wyłącznym właścicielem. 

 

5.15.3. Zmiana przeznaczenia użytkowanej hali oraz instalacja nowego ciągu maszyn do produkcji wyrobów 

hutniczych 

W zakresie produkcji i dystrybucji wyrobów hutniczych celem Emitenta jest zmiana przeznaczenia użytkowanej powierzchni hali 

(2100 m2), polegającej na uzyskaniu dodatkowej powierzchni produkcyjnej poprzez usunięcie z niej boksów parkingowych oraz 

magazynu surowców. Uzyskana w ten sposób powierzchnia produkcyjna umożliwi instalację nowego ciągu maszyn do rozkroju 

poprzecznego i wzdłużnego blach z kręgów oraz docelowo nowatorskiej giętarki do wykonywania elementów giętych, 

szwajcarskiej firmy Jorns, z dwoma ramionami gnącymi. Maszyny o tak nowatorskiej technologii nie posiada obecnie żadna 

firma w Polsce. W związku ze wzrostem produkcji pozostała uzyskana powierzchnia przeznaczona zostanie na magazyn wyrobów 

gotowych. Magazyn surowców tj. blach w kręgach, dobudowany zostanie na zewnątrz hali wzdłuż jej południowej ściany. 

Inwestycja będzie prowadzona na gruncie, którego Emitent jest wyłącznym właścicielem. 
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5.16. Analiza SWOT 

Silne strony: 

 pozycja lidera wśród firm dystrybuujących paliwa w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, 

 duży potencjał rozwoju, 

 znajomość marki wśród obecnych i potencjalnych klientów, 

 dobra znajomość rynku, 

 ponad 250 stałych klientów, własny wskaźnik cen hurtowych,  

 uznany partner dużych koncernów paliwowych i metalowych, 

 w pełni skomputeryzowany system zarządzania procesami w przedsiębiorstwie pozwalający utrzymać wysoką 

transparentność procesów, 

 Nagroda Izby Przemysłowo – Handlowej w Tarnowskich Górach – Kruszec Biznesu - ocena firmy pod względem 

całokształtu działalności, 

 bardzo dobra jakość paliwa spełniającego normy Unii Europejskiej,  

 struktura organizacyjna Spółki bardzo czytelna, elastyczna i generująca niskie koszty, 

 wykształcona i wykwalifikowana kadra, 

 ukształtowana kultura korporacyjna oraz wysoka transparentność działalności (również jako podmiotu prywatnego). 

 

Słabe strony: 

 duża konkurencja na rynku paliwowym i metalowym, 

 konieczność nadążania za ogólnoświatowymi trendami i rozwojem technologii, 

 stosunkowo wysoka cena paliwa w porównaniu do konkurencji (średnie i duże firmy paliwowe działające na obszarze 

województwa śląskiego), 

 niska marża brutto na sprzedaży paliw, 

 brak dodatkowych środków kapitałowych na dynamiczny rozwój. 

 

Szanse: 

 przyspieszający wzrost ekonomiczno - gospodarczy Polski, 

 wzrost zainteresowania polskim rynkiem przez zagraniczny kapitał, 

 wzrost popytu na oferowane przez firmę produkty i usługi, 

 produkcja nowych, ulepszonych maszyn i urządzeń, 

 wejście na NewConnect i spowodowany tym wzrost wiarygodności dla obecnych i przyszłych kontrahentów, 

zainteresowanie mediów – reklama i promocja spółki oraz jej usług, 

 oferowanie przez konkurencję paliw niespełniających wymagań jakościowych. 

 

Zagrożenia: 

 wzrost konkurencji w branży, szczególnie zagranicznej z dużym kapitałem, 

 wysokie ceny paliw i wyrobów hutniczych, 

 niestabilne ustawodawstwo i często zmieniające się przepisy prawa podatkowego, 

 konieczność nadążania za ogólnoświatowymi trendami i rozwojem technologii, 

 zmniejszenie zainteresowania rynkiem paliw ze względu na spadek jakości oferowanych paliw, 

 zagrożenia terrorystyczne, polityka kartelów paliwowych (cenowa i wydobycia), które mogą wpłynąć na wzrost cen 

paliw na giełdach światowych. 

 

 

5.17. Wyniki finansowe 

Wyniki historyczne dotyczą podmiotu Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna. Sprawozdania finansowe Emitenta są 

jednostkowe, sporządzane i badane stosownie do postanowień przepisów Ustawy o rachunkowości11. 

  

                                                      
11 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, z późn. zmianami). 
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5.17.1. Podstawowe dane finansowe 

Tabela 9 Wybrane dane finansowe Emitenta 

Wybrane dane finansowe (w tys. zł) 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 38 385,70 59 652,42 60 658,51  

Zysk na działalności operacyjnej 484,88 415,77 217,93 

EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja 575,22 568,90 415,23 

Zysk brutto (przed opodatkowaniem) 377,10 372,96 490,97 

Zysk netto (po opodatkowaniu) 317,93 282,21 363,68 

    

Aktywa razem 7 207,38 8 108,89 9 816,63 

Aktywa trwałe 3 017,04 3 261,45 4 223,80 

Zobowiązania długoterminowe 118,38 78,30 489,02 

Zobowiązania krótkoterminowe 3 370,16 4 086,61 5 077,86 

Kapitał własny 3 718,83 3 926,04 4 249,75 

    

Wskaźnik rentowności operacyjnej 1,30% 0,7% 0,4% 

Wskaźnik rentowności EBITDA 1,50% 0,9% 0,7% 

Wskaźnik rentowności brutto 1,00% 0,6% 0,8% 

Wskaźnik ogólnej płynności 1,2 1,2 1,1 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,5 0,5 0,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta 

 

5.17.2. Analiza finansowa 

Ocena zarządzania zasobami finansowymi Spółki została przeprowadzona w oparciu o analizę następujących wskaźników, 

charakteryzujących jego sytuację ekonomiczną i finansową: rentowności, płynności, obrotowości, zadłużenia. 

 

Analiza finansowa Spółki Ekopol Górnośląski Holding została przeprowadzona w oparciu o sprawozdania finansowe za okres 

01.01.2007 – 31.12.2007: bilans oraz rachunek zysków i strat.  

 

5.17.2.1. Analiza pozycji bilansowych 

 Wartość aktywów trwałych na dzień 31.12.2007 roku wynosiła 4 223,8 tys. zł. 

 Spółka nie posiada należności długoterminowych. 

 W okresie 01.01.2007 – 31.12.2007 wartość aktywów obrotowych Spółki wzrosła o 15% i na koniec 2007 roku wynosiła 5 

592,8 tys. zł.  

 Na dzień 31.12.2007 kapitał własny Spółki wynosił 4 249,7 tys. zł, co stanowi 43% wszystkich źródeł finansowania 

majątku.  

 Drugą część źródeł finansowania majątku Spółki na dzień 31.12.2007 tj. 57%, stanowią zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania, na które składają się zobowiązania długoterminowe w wysokości 489,0 tys. zł oraz zobowiązania 

krótkoterminowe o wartości 5 077,9 tys. zł.  

 W strukturze pasywów Spółki na dzień 31.12.2007 r. nie występują rozliczenia międzyokresowe. 

 

5.17.2.2. Analiza rachunku zysków i strat 

 Wartość przychodów ze sprzedaży Spółki na koniec roku 2007 wyniosła 60 658,5 tys. zł, co oznacza wzrost o 2% w 

stosunku do 2006 roku.   

 Spółka Ekopol Górnośląski Holding S.A. odnotowała w 2007 roku zysk brutto na działalności gospodarczej w wysokości 

491,0 tys. zł, wobec 373,0 tys. zł odnotowanych w 2006 roku, co oznacza wzrost o 32%. 

 W roku 2007 zysk netto Spółki wyniósł 363,7 tys. zł, co oznacza wzrost o 29%, w stosunku do zysku netto odnotowanego 

w 2006 roku. 
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5.17.2.3. Analiza sytuacji finansowej na podstawie wskaźników ekonomicznych 

Analiza rentowności 

W 2007 roku nastąpiła poprawa wskaźnika rentowności brutto (przed opodatkowaniem), który wyniósł 0,8%, kiedy to w 

poprzednim okresie obrotowym wskaźnik ten odnotowano na poziomie 0,6%. 

 

Analiza płynności 

W analizowanym okresie wartość wskaźnika płynności bieżącej nieznacznie spadła (z 1,2 w 2006 roku do 1,1 w roku 2007), 

natomiast wskaźnik płynności szybkiej pozostał na niezmienionym poziomie 0,9. W celu przywrócenia niezagrożonej zdolności do 

terminowego regulowania bieżących zobowiązań Spółka powinna osiągać wskaźnik bieżącej płynności na poziomie 1,2 – 2,0. 

Natomiast wartość wskaźnika płynności szybkiej, zarówno w 2006 jak i 2007 roku kształtuje się na poziomie przyjmowanym za 

poziom optymalny, co pozwala utrzymać Spółce płynność w bieżącej działalności operacyjnej.  

 

Analiza obrotowości 

W latach 2006-2007 wartość wskaźnika czasu rozliczenia należności handlowych pozostawała na zbliżonym poziomie (20-21 dni). 

Wzrosła natomiast wartość wskaźnika okresu spłaty zobowiązań handlowych – w 2006 roku było to 22 dni, natomiast w 2007 roku 

25 dni. Oznacza to, iż Spółka dłuższy czas korzystała z kredytu kupieckiego. 

 

Analiza zadłużenia 

W latach 2006-2007 wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia Spółki wzrosła z 0,5 do 0,6. Wysokość wskaźnika zadłużenia Spółki 

(0,6) kształtuje się na poziomie uznawanym w teorii analizy finansowej za bezpieczny.  

 

Tabela 10 Wskaźniki analizy finansowej Emitenta 

Ekopol Górnośląski Holding S.A.

 Wskaźniki  analizy finansowej 2006 2007

I. Wskaźniki rentowności operacyjnej

1. Wskaźnik rentowności sprzedaży

zysk na sprzedaży / przychody ze sprzedaży

2. Wskaźnik rentowności operacyjnej

zysk na dział. operacyjnej / przychody ze sprzedaży

3. Wskaźnik rentowności EBITDA

zysk na dział. operacyjnej + amortyzacja / przychody ze sprzedaży

4. Wskaźnik rentowności brutto (przed opodatkowaniem)

zysk brutto / przychody ze sprzedaży

5. Wskaźnik rentowności netto

zysk netto / przychody ze sprzedaży

II. Wskaźniki rentowności kapitału i majątku (na koniec okresu)

1. ROE (Return On Equity) - zwrot na kapitałach własnych

zysk netto / kapitał własny

2. ROA (Return On Assets) - stopa zwrotu z majątku

zysk netto / majątek ogółem

III. Wskaźniki obrotowości (w dniach)

1. Wskaźnik rotacji zapasów w dniach

zapasy x ilość dni / przychody ze sprzedaży

2. Wskaźnik czasu rozliczenia należności ogółem

należności ogółem x ilość dni / przychody ze sprzedaży

3. Okres spłaty zobowiązań ogółem

zobowiązania ogółem x ilość dni / koszty działalności operacyjnej

4. Wskaźnik czasu rozliczenia należności handlowych

należności handlowe x ilość dni / przychody ze sprzedaży

5. Okres spłaty zobowiązań handlowych

zobowiązania handlow x ilość dni / koszty działalności operacyjnej

IV. Wskaźniki płynności finansowej

1. Current Ratio - wskaźnik ogólnej (bieżącej) płynności

majątek obrotowy / zobowiązania bieżące

2. Quick Ratio - wskaźnik szybki

(majątek obrot. - zapasy - krótkot. rozl. międzyokr. ) / zobowiązania bieżące

V.  Wskaźniki zadłużenia

1. Debt Ratio - wskaźnik ogólnego zadłużenia

całość zobowiązań (długoterminowe + krótkoterm.) / całość aktywów

2. Wskaźnik udziałów kapitałów własnych w finansowaniu majątku

kapitał własny / całość aktywów
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta 
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5.18. Prognozy finansowe 

Prognozy finansowe oraz założenia do prognoz zostały sporządzone przez Emitenta i nie podlegały badaniu przez biegłego 

rewidenta. 

 

5.18.1. Założenia prognoz 

Założenia rok 2008 

1. 50% wzrost sprzedaży w stosunku do roku 2007 

2. 6% marża uzyskana ze sprzedaży towarów 

3. amortyzacja nowo zakupionych środków transportu 140.000,00 PLN 

4. zakupy inwestycyjne (łącznie 3 000 000 PLN): 

– dwa samochody specjalistyczne o wartości 1.600.000,00 PLN 

– inwestycja w budowę instalacji biopaliw (w budowie) 1.400.000,00 PLN 

5. wynik finansowy netto – wskaźnik wzrostu 155% 

 

Założenia rok 2009 

1. 40% wzrost sprzedaży w stosunku do roku 2008 

2. wzrost marży do poziomu 7% -poprawa jakości taboru transportowego pozwala dzięki zwiększonej ilości sprzedawanego 

paliwa na większe działania w negocjowaniu cen zakupu paliw. 

3. zakończenie inwestycji dotyczącej budowy instalacji biopaliw – wartość 1.400.000,00 PLN przeniesiona jako urządzenia 

techniczne – amortyzacja 4,5% 

4. koszt amortyzacji nowo zakupionych urządzeń, oraz środków transportu 

63.000,00 + 230.000,00 = 293.000,00 

5. przewidywany wzrost zysku netto na poziomie 100% w stosunku do 2008 r. 

 

5.18.2. Zestawienie prognozy zysku netto oraz przychodów netto ze sprzedaży 

Tabela 11 Prognoza wybranych elementów rachunku zysków i strat 

Pozycja ( w mln zł) 2007 2008p 2009p 

Przychody netto ze sprzedaży 60,66 91,81 128,54 

Zysk netto 0,36 0,92 1,85 

Źródło: Emitent; p = prognoza 

 

Rysunek 8 Prognoza sprzedaży i zysku netto (w mln zł) 

60,7

91,8

128,5

0,0

30,0

60,0

90,0

120,0

150,0

2007 2008p 2009p

Przychody netto ze sprzedaży

0,4

0,9

1,8

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2007 2008p 2009p

Zysk netto

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta; p = prognoza 
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Rysunek 9 Struktura przychodów ze sprzedaży w podziale na główne grupy produktowe z prognozą na lata 2008-2009 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta; p = prognoza 

 

5.19. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres 

objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w 

dokumencie informacyjnym 

W roku 2007 Emitent dokonał następujących inwestycji: 

 wykup leasingowanej autocysterny SCANIA za kwotę 55 373,14 zł + 10 748 zł = 66 121,14 zł, 

 zakup mikrostacji paliw o pojemności 5000 l za kwotę 9 475,00 zł, 

 zakup urządzeń komputerowych o wartości 9 788,00 zł, 

 budowa zaplecza produkcyjno – sprzedażowego (inwestycja rozpoczęta w 2007 roku, kontynuowana w roku bieżącym) - 

wartość zaangażowanych środków na dzień 31.12.2007  - 666 099,96 zł. 

 

W 2007 roku Emitent rozpoczął w formie leasingu następujące inwestycje: 

 mikrostacje paliw z licznikami cyfrowymi – wartość leasingowa 135 500 zł + 7 387 zł = 142 881 zł, 

 samochód osobowy Toyota Aigo – wartość 26 570,00 zł, 

 maszyna do cięcia blach – wartość 443 015,00 zł. 

 

 Ogółem wartość inwestycji w 2007 roku wyniosła: 

 własnych: 751 484,10 zł, 

 leasingowych: 612 466,00 zł 

 ogółem: 1 363 950,10 zł 

 

5.20. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowych, układowym lub likwidacyjnym 

Emitent nie posiada żadnych informacji o wszczętych jakichkolwiek postępowaniach upadłościowych, układowych lub 

likwidacyjnych. 

 

5.21. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym – 

jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta 

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte jakiekolwiek postępowania ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne. 
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5.22. Informacje na temat wszelkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub 

arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 

miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub 

miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo 

zamieszczenie stosowanej informacji o braku takich postępowań 

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte jakiekolwiek postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub 

arbitrażowe. 

 

5.23. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów 

finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i 

finansowej  

Nie występują. 

 

5.24. Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności 

gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem 

finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym  

Nie wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia, które miałyby wpływ na wyniki z działalności gospodarczej. 

 

5.25. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta i jego 

grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które miały miejsce od daty zakończenia 

ostatniego okresu obrachunkowego 

 Prowadzona inwestycja rozbudowy hali produkcyjnej w Piekarach Śląskich przy ul. Granicznej 7 (rozpoczęta w 2007 

roku, kontynuowana w I półroczu 2008 roku). Nakłady inwestycyjne wynoszą 402 067,00 zł (ogólna wartość już 

zaangażowanych środków w inwestycję od jej rozpoczęcia w roku 2007 wynosi 1 068 166,45 zł). 

 W okresie od 01.01.2008 do 30.06.2008 roku Emitent rozpoczął następujące inwestycje: 

– Inwestycje poprzez leasing, na łączną kwotę 170 407,37 zł: 

 5 mikrostacji paliw na kwotę 118 500,00 zł, 

 2 samochody osobowe dla rozbudowującej się sieci przedstawicieli handlowych za kwotę 51 907,37 zł; 

– Inwestycje związane z rozbudową oprogramowania produkcyjno – handlowego. Nakłady wynoszą 5 877,00 zł. 

 Dnia 7 lipca 2008 roku Emitent zbył wszystkie udziały w spółce Almar Sp. z o.o., w której posiadał 100% kapitału 

zakładowego, za cenę 50 tys. zł (równą wartości kapitału zakładowego spółki Almar Sp. z o.o. – suma bilansowa spółki 

na dzień 31.12.2007 r. wynosiła 50 tys. zł) spółce Finanse Advisory Group Soja sp.j. z siedzibą w Mikołowie. Spółka 

Almar Sp. z o.o. (przejęta przez Emitenta za wierzytelności w roku 2008) nie prowadziła działalności operacyjnej i nie 

pełniła żadnej istotnej roli w strukturach oraz biznesie Emitenta. Nowy udziałowiec spółki Almar pozyskał kapitał od 

inwestorów reprezentujących przemysł hutniczy, maszynowy, drzewny i finansowy, który przeznaczył na objęcie 386 

000 szt. akcji serii H Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. (za łączną kwotę 1 158 000 zł). W chwili obecnej spółka 

Almar Sp. z o.o. pełni rolę spółki celowej, której działalność ogranicza się do operacji na instrumentach finansowych. 

Nie istnieją również żadne powiązania kapitałowe i rodzinne pomiędzy spółką Finanse Advisory Group Soja sp.j. oraz 

pozyskanymi przez nią inwestorami a Emitentem i jego dotychczasowymi akcjonariuszami. Zgodnie z deklaracją spółki 

Almar Sp. z o.o. otrzymaną przez Emitenta, akcjonariusz ten zobowiązuje się do lock-up’u swoich akcji co najmniej do 

końca 2008 roku (szerzej w pkt. 5.27.1).   

 



 

 
 

Ekopol Górnośląski Holding S.A. 

62 Dokument Informacyjny Ekopol Górnośląski Holding S.A. 

5.26. Dane osób zarządzających i nadzorujących Emitenta 

5.26.1. Zarząd 

Zarząd Spółki jest 2-osobowy.  

 

Tabela 12 Osoby zarządzające Emitentem 

Lp. Imię Nazwisko Zajmowane stanowisko Termin upływu kadencji 

1. Andrzej Piecuch Prezes Zarządu 2010 r. 

2. Mirosław Szarawarski Członek Zarządu 2010 r. 

Źródło: Emitent 

 

5.26.2. Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza Spółki jest 5-osobowa. 

 

W dniu 25.04.2007 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Ekopol Górnośląski Holding S.A., podczas 

którego dokonano wyboru składu Rady Nadzorczej w składzie: 

– Krzysztof Matela (Przewodniczący Rady Nadzorczej), 

– Jerzy Jerschina (Członek Rady Nadzorczej), 

– Stefan Obszarski (Członek Rady Nadzorczej). 

 

Odmienny skład Rady Nadzorczej, wpisany w rejestrze przedsiębiorców wynika z faktu, iż pomimo złożenia wniosku przez 

Emitenta o zarejestrowanie powyższej zmiany, do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Wydział Krajowego 

Rejestru Sądowego właściwy dla Emitenta, nie dokonał tej rejestracji. 

 

Dodatkowi członkowie Rady (Pani Beata Surmańska oraz Pan Grzegorz Heimann) zostali powołani uchwałą nr 17 z dnia 5.05.2008 

roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ekopol Górnośląski Holding S.A. w sprawie uzupełnienia składu Rady 

Nadzorczej o 2 (dwóch) członków. W tym samym dniu podjęta została uchwała w sprawie zmiany statutu w zakresie 

dostosowania składu Rady do wymogów nakładanych na spółkę publiczną (uchwała nr 10 z dnia 5.05.2008 roku) oraz uchwała o 

emisji akcji serii H (uchwała nr 9 z dnia 5.05.2008 roku). 

 

Tabela 13 Osoby nadzorujące Emitenta 

Lp. Imię Nazwisko Zajmowane stanowisko Termin upływu kadencji 

1. Krzysztof Matela Przewodniczący Rady Nadzorczej 2010 r. 

2. Jerzy Jerschina Członek Rady Nadzorczej 2010 r. 

3. Stefan Obszarski Członek Racy Nadzorczej 2010 r. 

4. Beata Surmańska Członek Rady Nadzorczej 2010 r. 

5. Grzegorz Heimann Członek Rady Nadzorczej 2010 r. 

Źródło: Emitent 

 

5.27. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% 

głosów na walnym zgromadzeniu 

5.27.1. Akcjonariat przed emisją private placement 

Struktura akcjonariatu Emitenta przed emisją prywatną kształtowała się następująco (wartość nominalna 1 akcji wynosi 1,51 zł): 

 

Tabela 14 Struktura właścicielska Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. przed emisją private placement akcji serii H 

Akcjonariusze Seria akcji Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Liczba głosów 

na WZA 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Andrzej Piecuch  A,D,E 612 800 30,64% 1 225 600 30,64% 

Jerzy Jerschina  A 528 000 26,40% 1 056 000 26,40% 
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Akcjonariusze Seria akcji Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Liczba głosów 

na WZA 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Mirosław Szarawarski  D,E,G 409 900 20,50% 819 800 20,50% 

Jolanta Niewiarowska  F 251 800 12,59% 503 600 12,59% 

Beata Surmańska  D 99 500 4,98% 199 000 4,98% 

Ekoset DI Spółka z o. o B,D 91 400 4,57% 182 800 4,57% 

EGB Investments S. A.  C 6 600 0,33% 13 200 0,33% 

RAZEM  2 000 000 100,00% 4 000 000 100,00% 

Źródło: Emitent 

 

Rysunek 10 Struktura właścicielska Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. przed emisją private placement akcji serii H 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta 

 

5.27.2. Akcjonariat po emisji private placement 

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Emitenta po przeprowadzeniu oferty private placement, w której objęto 594 

532 akcji serii H: 

 

Tabela 15 Struktura właścicielska Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.  na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 

Akcjonariusze Seria akcji Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Liczba głosów 

na WZA 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Andrzej Piecuch  A,D,E 612 800 23,62 1 225 600 26,68 

Jerzy Jerschina  A 528 000 20,35 1 056 000 22,98 

Mirosław Szarawarski  D,E,G 409 900 15,80 819 800 17,84 

Jolanta Niewiarowska  F 251 800 9,71 503 600 10,96 

Beata Surmańska  D 99 500 3,83 199 000 4,33 

Ekoset DI spółka z o. o. B,D 91 400 3,52 182 800 3,98 

EGB Investments S. A.  C 6 600 0,25 13 200 0,29 

Almar Sp. z o.o. (inwestor 

private placement) H 386 000 14,88 386 000 8,40 

Pozostali inwestorzy private 

placement H 208 532 8,04 208 532 4,54 

RAZEM  2 594 532 100,00% 4 594 532 100,00% 

Źródło: Emitent 
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Rysunek 11 Struktura właścicielska Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.  na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta 

 

5.27.1. Lock-up 

Akcje obecnych akcjonariuszy są akcjami imiennymi i nie będą wprowadzone do obrotu. Obecni akcjonariusze nie mają zamiaru 

wycofać się ze Spółki poprzez zbycie akcji.  

Zgodnie z deklaracją spółki Almar Sp. z o.o. otrzymaną przez Emitenta, akcjonariusz ten zobowiązuje się do lock-up’u swoich 

akcji co najmniej do końca 2008 roku. Powyższe oznacza, że Almar sp. z o.o. nie zastawi i nie sprzeda posiadanych przez siebie 

akcji Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. w podanym terminie. 
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6. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

 

6.1. Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanych sprawozdaniach 

finansowych Emitenta za ostatni rok obrotowy 
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6.2. Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania sprawozdań finansowych 

Emitenta za ostatni rok obrotowy 
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6.3. Sprawozdanie finansowe Emitenta za ostatni rok obrotowy 
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7. ZAŁĄCZNIKI 

 

7.1. Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru12 

 

                                                      
12 Dodatkowi członkowie Rady (Pani Beata Surmańska oraz Pan Grzegorz Heimann) zostali powołani uchwałą nr 17 z dnia 5.05.2008 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ekopol Górnośląski Holding S.A. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o 2 

(dwóch) członków. W tym samym dniu podjęta została uchwała w sprawie zmiany statutu w zakresie dostosowania składu Rady do wymogów 

nakładanych na spółkę publiczną (uchwała nr 10 z dnia 5.05.2008 roku) oraz uchwała o emisji akcji serii H (uchwała nr 9 z dnia 5.05.2008 

roku). 
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7.2. Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie 

zmian Statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd 

7.2.1. Statut spółki akcyjnej 

STATUT 

EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 

 

I.FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁKI 

 

§ 1. 

1.Spółka będzie istnieć pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna. 

2.Spółka ma prawo używania skrótu nazwy Ekopol GH S.A. 

 

§ 2. 

Siedzibą Spółki jest miasto Radzionków. 

 

§ 3. 

Spółka może tworzyć oddziały, zakłady i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, uczestniczyć w 

organizacjach i przedsięwzięciach gospodarczych. 

 

II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA 

 

§ 4. 
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Przedmiotem działania Spółki jest: 

23.20.A Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej 

23.20.B Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej 

28.40.13 Usługi formowania metali pozostałymi technikami 

28.5 USŁUGI OBRÓBKI METALI I NAKŁADANIA POWŁOK NA METALE; USŁUGI Z ZAKRESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ ELEMENTÓW 

METALOWYCH 

37.10.Z Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu 

51.10 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie 

51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 

51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana 

51.51.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych 

60.24 Towarowy transport drogowy 

63.11.Z Przeładunek towarów 

63.12.Z Magazynowanie i transport towarów 

65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane 

71.10.Z Wynajem samochodów osobowych 

71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego 

71.31.Z Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych 

71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych 

 

III. KAPITAŁ AKCYJNY 

 

§ 5. 

1. Założycielami spółki akcyjnej są: 

Andrzej S. Piecuch,  

Jerzy Jerschina, 

Jolanta Małgorzata Niewiarowska, 

Ekoset DI sp. z o.o. w Radzionkowie, 

EGB Investment S.A. w Bydgoszczy. 

2.  Kapitał zakładowy wynosi 3 020 000 zł i dzieli się na 2 000 000 (dwa miliony) akcji imiennych założycielskich serii: 

A o numerach od 1 do  591 600, 

B o numerach od 1 do  81 500, 

C o numerach od 1 do  6 600, 

D o numerach od 1 do  390 400, 

E o numerach od 1 do  616 300, 

F o numerach od 1 do  251 800, 

G o numerach od 1 do 61 800  

o wartości nominalnej 1,51 zł (jeden złoty pięćdziesiąt jeden groszy) każda.  

Kapitał akcyjny Spółki może być wnoszony wkładem pieniężnym i niepieniężnym.  

 

§ 6. 

Cena emisyjna akcji imiennych, założycielskich jest równa wartości nominalnej. 

 

§ 7. 

Akcje imienne założycielskie serii A,B,C,D,E,F,G są uprzywilejowane w następujący sposób: 

1. co do głosu – jedna akcja założycielska daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

2. co do dywidendy w maksymalny możliwy a zgodny z art. 353 §1 Kodeksu Spółek Handlowych; 

3. Wszystkie akcje serii A uprawniają do powołania większością swoich akcji jednego członka Rady Nadzorczej oraz wybierają 

spośród członków Rady Nadzorczej, Przewodniczącego. 

4. Wszystkie akcje łącznie serii B,C,D,F,G uprawniają do powołania większością swoich akcji jednego członka Rady Nadzorczej, 

5. Wszystkie akcje serii E uprawniają do powołania większością swoich akcji jednego członka Rady Nadzorczej, 

 

§ 8. 

Akcje imienne, założycielskie są zbywalne w swobodnym obrocie handlowym. 
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§ 9. 

1. Umorzenie akcji jest możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. 

2. Spółka może nabywać własne akcje jedynie w celu ich umorzenia lub w drodze egzekucji przeciwko Akcjonariuszowi. 

3. Umorzenie akcji może nastąpić z czystego zysku Spółki lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. 

 

§ 10. 

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego, w drodze emisji nowych akcji na okaziciela.  

2. O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, to Zarząd określa cenę emisyjną i przydziela akcje według swego uznania. 

3.Na żądanie Akcjonariusza a za zgodą Zarządu istnieje możliwość zamiany akcji założycielskich, imiennych na akcje na 

okaziciela które tracą swoje uprzywilejowanie. Zarząd może odmówić udzielenia zgody. 

 

IV. WŁADZE SPÓŁKI 

 

§ 11. 

Władzami Spółki są: 

1. Walne Zgromadzenie 

2. Rada Nadzorcza 

3. Zarząd 

 

Walne Zgromadzenie 

 

§ 12. 

Zarząd i Rada Nadzorcza zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i niniejszym statutem zwołują Walne Zgromadzenie jako 

zwyczajne i nadzwyczajne które mogą odbyć się w siedzibie Spółki, w jej oddziałach, zakładach i przedstawicielstwach a także 

w Bydgoszczy, Warszawie, Mądralinie.  Piekarach Śląskich, Tarnowskich 

§ 13. 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem 

Walnego Zgromadzenia. 

2. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów 

poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem 

walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. 

3. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu albo 

osoba wyznaczona przez zarząd. 

4. Uchwały zapadają większością głosów określoną w Kodeksie Spółek Handlowych za wyjątkiem obostrzeń wynikających z 

niniejszego Statutu. 

§ 14. 

1.Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia. 

2. Akcjonariusze lub Akcjonariusz, którzy chcą zgłosić na Walne Zgromadzenie wnioski w sprawach Spółki powinni przedłożyć je 

Zarządowi na piśmie, który – wraz ze swoja opinią – przedstawia je Radzie Nadzorczej. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo 

decyzji czy przedłożone wnioski przedstawić Walnemu Zgromadzeniu. Nie dotyczy to jednak wniosków zgłoszonych przez 

Akcjonariuszy, reprezentujących nie mniej niż 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału akcyjnego. 

 

§ 15. 

1. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są wszystkie sprawy wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych a ponadto: 

• dokonywanie, z ważnych przyczyn, zmian w składzie pierwszego zarządu większością 75% głosów; 

• zmiana Statutu Spółki; 

• podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego; 

• tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych; 

• emisja obligacji; 

• uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej na wniosek 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

• wybór członka Rady Nadzorczej gdy uprawnieni Akcjonariusze najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kończącym 

kadencję Rady Nadzorczej nie wybiorą członka Rady Nadzorczej 
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• wybór członka Rady Nadzorczej w razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji lub wygaśnięciu mandatu 

z innej przyczyny gdy Akcjonariusze którzy go powołali nie wybiorą nowego członka Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od 

ustąpienia lub wygaśnięcia mandatu 

• łączenie, podział lub likwidacja Spółki oraz wybór likwidatorów; 

• rozpatrywanie spraw, wniesionych przez Akcjonariuszy, zgłoszonych zgodnie ze Statutem i Kodeksem Spółek Handlowych. 

2. Do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji bez względu na wielkość obecnego kapitału zakładowego konieczna jest większość 

trzech czwartych głosów. Nie stosuje się zapisu art.415 §4 Kodeksu Spółek Handlowych. 

 

Rada Nadzorcza 

§ 16. 

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Trzech członków wybieranych jest przez akcjonariuszy 

posiadających akcje serii A, B, C, D, E, F, G zgodnie z § 7 niniejszego statutu a czwartego i piątego członka Rady wybierają 

większością swoich akcji akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, na okres trzech lat, z tym, że członkowie pierwszej 

Rady Nadzorczej zostają powołani na okres jednego roku. 

2. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji lub wygaśnięcia mandatu z innej przyczyny, ci 

Akcjonariusze którzy go powołali wybierają nowego członka Rady Nadzorczej. Kadencja tego członka Rady Nadzorczej kończy się 

w czasie upływu kadencji całej Rady. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem 

innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na 

posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu 

uchwały. 

 

§ 17. 

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy posiedzeniom. 

2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej dwa razy w roku. 

3. Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Prezesa Zarządu, Zarządu lub co najmniej dwóch 

członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku. 

 

§ 18. 

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. 

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy składu Rady a w 

razie równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego. Uchwała dla swej ważności musi być podpisana przez 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

3. Rada Nadzorcza działa w oparciu o Regulamin, uchwalony przez Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej. 

§ 19. 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i Zarządu oraz wykonywanie uprawnień i 

obowiązków przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych, niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Do 

kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 

1. badanie sprawozdania finansowego; 

2. badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokryciu strat; 

3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyniku czynności, o których mowa w punkcie 1 i 2; 

4. wybór zarządu oraz określenie członków zarządu ( za wyjątkiem pierwszego zarządu) 

5. odwołanie z ważnych powodów, przed upływem kadencji, każdego członka Zarządu (za wyjątkiem pierwszego zarządu); 

6. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki na wniosek Prezesa Zarządu; 

7. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu. 

8. Wydawania opinii, ( przed podjęciem decyzji przez Zarząd Spółki), we wszystkich sprawach wiążących się ze stosunkami 

pomiędzy Akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne, założycielskie serii A, B, C, D, E, F, G a spółką wg następującej 

procedury: 

a) Akcjonariusz chcący zawrzeć umowę ze spółką winien fakt ten zgłosić Przewodniczącemu Rady.  

b) Przewodniczący Rady winien niezwłocznie doprowadzić do podjęcia uchwały w tej sprawie. 

c) Uchwała ta stanowi załącznik do umowy zawartej pomiędzy spółką a Akcjonariuszem 
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d) Zarząd jest zobowiązany na koniec każdego kwartału informować Radę Nadzorczą o realizacji umów pomiędzy w/w 

Akcjonariuszami a spółką 

 

§ 20. 

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście. 

2. Rada Nadzorcza może ustanowić Komisję do wykonywania czynności, związanych z wykonywaniem uprawnień Rady. 

3. Z chwilą powołania Rady Nadzorczej wyłącza się indywidualną kontrolę akcjonariuszy. 

 

Zarząd 

 

§ 21 

1. Zarząd Spółki składa się najwyżej z trzech osób. 

2. Mocą niniejszej umowy powołuje się pierwszy zarząd w składzie: 

Andrzej S. Piecuch – Prezes Zarządu 

Mirosław Szarawarski – Wiceprezes Zarządu, na kadencję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpatrującego 2003 rok 

obrachunkowy. 

3. Następna każda kadencja Zarządu trwa trzy lata. 

 

§ 22 

Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji Walnego 

Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. 

 

§ 23 

1. Zarząd Spółki reprezentuje ją w sądzie i poza sądem. 

2. Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa zarządza Spółką spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie 

gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszej umowy, obowiązujących regulaminów 

wewnętrznych Spółki oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie. 

3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: 

• każdy członek zarządu w zakresie zwykłych czynności Spółki 

• w pozostałych sprawach łącznie dwaj członkowie Zarządu albo członek Zarządu łącznie z prokurentem. 

4. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. 

5. Prezes Zarządu jednoosobowo kieruje przedsiębiorstwem spółki. 

6. Prezes Zarządu może powołać i odwołać Dyrektora Generalnego, który w imieniu Prezesa Zarządu i w zakresie udzielonego 

przez Prezesa Zarządu pełnomocnictwa kieruje przedsiębiorstwem spółki. 

 

§ 24 

1. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów. W razie 

równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

2. Posiedzenia Zarządu, jak i jego uchwały są protokołowane. 

3. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. 

Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest 

uchwała Zarządu. 

4. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członkami może określić regulamin. 

 

§ 25 

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi poprzez 

uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako członek zarządu, jej pełnomocnik lub prokurent, a także prowadzić na własny 

rachunek działalności o charakterze zbliżonym do przedmiotu działania spółki. 

 

§ 26 

W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, po spełnieniu wymagań prawnych wynikających z Kodeksu Spółek 

Handlowych i niniejszego Statutu, Spółkę reprezentuje Pełnomocnik, którym jest Przewodniczący Rady Nadzorczej.  

 

V. GOSPODARKA FINANSOWA, KAPITAŁY I FUNDUSZE 
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§ 27. 

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Zarząd Spółki. 

 

§ 28. 

1. Własnymi środkami finansowymi Spółki są: 

• kapitał akcyjny; 

• kapitał zapasowy; 

• fundusze specjalne. 

2. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie 

mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki w wysokości nie niższej niż 1/10 (jedna dziesiąta) część zysku, wykazanego w 

bilansie Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 (jednej trzeciej) wysokości kapitału akcyjnego. 

3. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub likwidowane – stosownie do potrzeb – uchwałami Walnego Zgromadzenia. Zasady 

gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy, zatwierdzane przez Radę Nadzorczą. Środki poszczególnych 

funduszy specjalnych mogą być decyzjami Rady Nadzorczej przemieszczane między sobą. 

 

§ 29. 

1. Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na: 

• kapitały i fundusze,  

• dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie; 

• inne cele, stosowne do uchwał Walnego Zgromadzenia. 

2. Wypłata dywidendy od akcji dokonywana jest w terminach, ustalonych przez Walne Zgromadzenie. 

3. Straty bilansowe pokrywa się z kapitału zapasowego, albo z dochodów lat następnych. 

 

§ 30. 

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

2. Bilans oraz rachunek zysków i strat oraz roczne sprawozdanie Zarząd obowiązany jest sporządzić najpóźniej w trzecim 

miesiącu po upływie roku obrachunkowego. 

3. Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek zarządu Spółki. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 31. 

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. 

2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. 

3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. 

 

§ 32. 

Przybliżona wielkość kosztów obciążająca spółkę w związku z jej utworzeniem wynosi 15 000,00 złotych. 

 

§ 33. 

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. 
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7.2.2. Zmiany statutu nie zarejestrowane przez sąd 

7.2.2.1. Uchwała z dnia 5.05.2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ekopol Górnośląski Holding S.A. w 

sprawie zmiany Statutu spółki 
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7.2.2.2. Oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału 

zakładowego w statucie 
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7.2.2.3. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding S.A. w 

Radzionkowie z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany statutu spółki 
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7.3. Definicje i objaśnienia skrótów 

Akcjonariusz Uprawniony z Akcji Spółki 

ASO, Alternatywny System Obrotu, 

NewConnect 

Alternatywny system obrotu działający na podstawie Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą NR 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007r. (z późn. zm.) 

Autoryzowany Doradca GoAdvisers spółka akcyjna 

Biokomponent 
Ester lub bioetanol, w tym bioetanol zawarty w eterze etylo-tert-butylowym lub 

eterze etylo-tert-amylowym oraz estry stanowiące samoistne paliwa silnikowe  

Doradca Prawny Szczeszek i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie 

Dz.U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Emitent, Spółka Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna 

Ekopol Górnośląski Holding S.A. Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie  

Euro 
(znak: €, kod ISO 4217: EUR) – waluta wprowadzona w 13 krajach należących do 

Unii Europejskiej w miejsce walut narodowych 

GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

k.s.h., kodeks spółek handlowych, KSH 
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, 

Poz.1037 z późn. zm.) 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

NWZA, NWZ, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Ekopol Górnośląski 

Holding S.A.  

Organizator ASO, Organizator 

Alternatywnego Systemu Obrotu 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Paliwa samoistne Czyste biokomponenty przeznaczone do napędu silników spalinowych 

PDA, Prawa do Akcji 

Papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania, niemających 

formy dokumentu, akcji nowej emisji spółki publicznej, powstające z chwilą 

dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą zarejestrowania akcji w 

depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się 

postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału 

zakładowego do rejestru przedsiębiorców 

Rada (WE) Rada Wspólnoty Europejskiej 

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta 

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 późn. zm.) 

UE Unia Europejska 

Ustawa o biokomponentach i paliwach 

ciekłych 

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i paliwach ciekłych (Dz.U. Nr 

169 poz. 1199) 

Ustawa o ofercie publicznej 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 



 

 
 

Ekopol Górnośląski Holding S.A. 

158 Dokument Informacyjny Ekopol Górnośląski Holding S.A. 

publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539) 

Ustawa o obrocie instrumentami 

finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2005 roku, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) 

Ustawa o ochronie konkurencji i 

konsumentów 

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

dnia 21.03.2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660 - od 20.06.2007 r., Nr 171, poz. 

1206 - od 21.12.2007 r.) 

Ustawa o podatku od czynności 

cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 

2000 Nr 86 poz. 959) 

Ustawa o podatku dochodowym od osób 

fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176, z późn. zmianami) 

Ustawa o podatku dochodowym od osób 

prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 54, poz. 654, z późn. zmianami) 

Ustawa o rachunkowości 
Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, z 

późn. zmianami) 

Ustawa o systemie monitorowania i 

kontrolowania jakości paliw 

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw (Dz.U. Nr 169 poz. 1200) 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw 

Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.  Nr 99 poz. 666); 

 

WZA, WZ, Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. po 

rejestracji przekształcenia 

Zarząd Zarząd Emitenta 

Złoty, zł 

Prawny środek płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej, będący w obiegu publicznym od 

dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji 

złotego (Dz.U. Nr 84, Poz.383, z późń. zmianami) 
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