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WSTĘP  

1. Tytuł  

Memorandum Informacyjne Gekoplast S.A. 

 

 

2. Nazwa (firma) i siedziba Emitenta 

Nazwa (firma): Gekoplast Spółka Akcyjna 

Siedziba: Krupski Młyn 

                          

  

3. Nazwa (firma) i siedziba lub imię i nazwisko oraz siedziba (miejsce 

zamieszkania) Sprzedającego 

Nazwa (firma): Capital Partners Investment I FIZ 

Siedziba: Warszawa 

 

 

4. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji 

papierów wartościowych oferowanych w trybie Oferty Publicznej 

Na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego oferowane w trybie Oferty Publicznej są Akcje Sprzedawane 

- akcje zwykłe na okaziciela Emitenta serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda w łącznej liczbie 850.000 sztuk. 

 

 

5. Nazwa (firma), siedziba i adres podmiotu udzielającego zabezpieczenia 

(gwarantującego), ze wskazaniem zabezpieczenia 

W związku z Ofertą Publiczną nie zostały udzielone żadne zabezpieczenia ani ustanowione żadne gwarancje. 

 

 

6. Cena Sprzedaży oferowanych papierów wartościowych albo sposób jej 

ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia ceny do publicznej 

wiadomości 

Akcje Sprzedawane zostaną zbyte po Cenie Sprzedaży, nie wyższej niż Cena Maksymalna wynosząca 12,00 zł. 

Cena Sprzedaży zostanie ustalona przez Sprzedającego po zakończeniu Procesu Budowy Księgi Popytu, na 

podstawie złożonych przez Inwestorów Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Akcji Sprzedawanych 

i udostępniona do publicznej wiadomości w dniu zakończenia  Procesu Budowy Księgi Popytu w taki sam sposób, 

w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne, to jest na stronach internetowych Emitenta 

www.gekoplast.pl i Oferującego www.dmcp.com.pl . 
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7. Stwierdzenie, że oferowanie papierów wartościowych odbywa się 

wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w 

Memorandum, jak również że Memorandum jest jedynym prawnie 

wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach 

wartościowych, ich ofercie i Emitencie 

Emitent, Sprzedający i Oferujący oświadczają, że oferowanie Akcji Sprzedawanych odbywa się wyłącznie na 

warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym oraz że Memorandum jest w 

zakresie Oferty Publicznej jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach 

Sprzedawanych, Ofercie Publicznej i Emitencie. 

 

8. Wskazanie przepisu Ustawy o Ofercie, zgodnie z którym Oferta 

Publiczna może być prowadzona na podstawie memorandum 

informacyjnego 

Zgodnie z art. 7 ust. 9 Ustawy o Ofercie oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub 

sprzedającego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej 

ustalenia, stanowią mniej niż 2 500 000 euro (wraz z wpływami, które emitent lub sprzedający zamierzał uzyskać 

z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy), 

nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia 

memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 41 Ustawy o Ofercie. 

Oferta Publiczna spełnia powyższe warunki, a Memorandum Informacyjne jest sporządzone i udostępnione  

zgodnie  ze wskazanym powyżej przepisem. 

 

9. Wskazanie nazwy (firmy) i siedziby podmiotu oferującego oraz 

subemitentów 

Oferującym Akcje Sprzedawane w Ofercie Publicznej jest Dom Maklerski Capital Partners S.A. z siedzibą 

w Warszawie. 

Na dzień udostępnienia Memorandum Informacyjnego Emitent nie zawarł i nie planuje zawarcia umowy 

o subemisję usługową ani subemisję inwestycyjną 

 

10. Data ważności Memorandum oraz data, do której informacje 

aktualizujące Memorandum zostały uwzględnione w jego treści 

Memorandum Informacyjne zostało udostępnione do publicznej wiadomości w dniu 5 grudnia 2014 roku i zawiera 

dane aktualizujące jego treść na dzień 4 grudnia 2014 roku. Termin ważności Memorandum rozpoczyna się 

z chwilą jego publikacji i kończy się z dniem przydziału Akcji Sprzedawanych. 

W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od przeprowadzenia Oferty Publicznej ważność Memorandum 

Informacyjnego kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie w sposób, w jaki 

zostało udostępnione do publicznej wiadomości, to jest na stronach internetowych Emitenta www.gekoplast.pl 

i Oferującego www.dmcp.com.pl . 

 

11. Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Memorandum, 

w okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Ofercie Emitent oraz Sprzedający są obowiązani do udostępnia do publicznej 

wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o 

nim informacji, w formie Aneksu do Memorandum Informacyjnego oraz w sposób, w jaki zostało udostępnione 

Memorandum Informacyjne, informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących 

czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę Akcji Sprzedawanych, zaistniałych w okresie od udostępnienia 
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Memorandum Informacyjnego do publicznej wiadomości lub o których Emitent lub Sprzedający powziął 

wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności Memorandum. 

Z kolei zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Ofercie informację powodującą zmianę treści udostępnionego do 

publicznej wiadomości Memorandum lub aneksów w zakresie organizacji lub prowadzenia sprzedaży akcji 

Emitenta, niemającą wpływu na ocenę Akcji Sprzedawanych Emitent lub Sprzedający może udostępnić do 

publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki zostało udostępnione 

Memorandum Informacyjne. 

Aneksy do Memorandum Informacyjnego i komunikaty aktualizujące będą publikowane na stronach 

internetowych Emitenta www.gekoplast.pl i Oferującego www.dmcp.com.pl  
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1.  CZYNNIKI RYZYKA 

Niniejszy rozdział zawiera informacje o czynnikach powodujących ryzyko poniesienia straty przez nabywców 

papierów wartościowych objętych Memorandum Informacyjnym. Czynniki ryzyka dotyczą zjawisk oraz zdarzeń 

przyszłych i niepewnych, które jednakże mogą - z różnym prawdopodobieństwem - wystąpić, i oddziaływać 

negatywnie na poziom opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

Przyszłe zdarzenia związane ze zmaterializowaniem się poszczególnych czynników ryzyka mogą negatywnie 

wpłynąć na działalność Emitenta, a w szczególności na jego sytuację gospodarczą, finansową i majątkową oraz 

perspektywy rozwoju, co z kolei może mieć negatywny wpływ na cenę akcji Emitenta. Kurs akcji może zniżkować 

w efekcie wystąpienia ryzyk poniżej opisanych oraz w wyniku wystąpienia innych czynników. W wyniku takich 

zdarzeń inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych. Wedle aktualnej 

wiedzy poniżej opisane ryzyka mogą istotnie wpłynąć na sytuację gospodarczą, finansową i majątkową oraz 

perspektywy rozwoju Spółki. Należy mieć świadomość, że ryzyka opisane poniżej nie są jedynymi ryzykami, na 

jakie narażona jest Spółka. Spółka przedstawiła tylko te czynniki ryzyka, które uznała za istotne. Mogą istnieć 

jeszcze inne czynniki ryzyka, które w opinii Spółki nie są obecnie istotne lub których obecnie nie zidentyfikowała, 

a które mogłyby wywołać skutki, o których mowa powyżej. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, 

Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia, ani oceną ich ważności. 

 

1.1.  Czynniki związane z działalnością i sytuacją finansową Emitenta 

1.1.1. Ryzyko związane z realizacją prognoz 

W Memorandum Informacyjnym zamieszczone są prognozy przychodów i wyników Emitenta na lata 2014 - 2015. 

Prognozowane wartości przychodów i zysków zostały wyliczone dla przyjętych – zgodnie z najlepszą wiedzą 

Emitenta – założeń, zależnych i niezależnych od Spółki, które w prognozie są przedstawione. Emitent dołoży w 

swej działalności należytej staranności aby przedstawione prognozy wykonać. Nie można jednak wykluczyć 

sytuacji, że w wyniku niespełnienia się przyjętych założeń prognozy nie zostaną wykonane. Inwestorzy powinni 

być świadomi tego ryzyka. 

1.1.2. Ryzyko awarii urządzeń produkcyjnych 

Emitent posiada i wykorzystuje szereg urządzeń specjalistycznych niezbędnych do realizacji produkcji 

poszczególnych wyrobów. Stan techniczny posiadanego parku maszynowego, dublowanie się urządzeń 

przeznaczonych do takiej samej produkcji oraz realizowana systematycznie polityka bieżących przeglądów, 

napraw i remontów minimalizują ryzyko związane z urządzeniami technicznymi. Ponadto w parku maszynowym 

Emitenta nie występują urządzenie bez pracy których niemożliwa jest realizacja zamówień odbiorców, gdyż w 

przypadku każdego z nich istnieje możliwość realizacji produkcji na alternatywnym urządzeniu. Oczywiście nie 

można wykluczyć wystąpienia mniejszej lub większej awarii któregoś z urządzeń, co może zakłócić nieprzerwaną 

i stabilną realizację wszystkich zamówień. 

1.1.3. Ryzyko związane z systemami informatycznymi 

Emitent korzysta ze standardowych systemów klasy MRP oraz informatycznego systemu księgowego. W Spółce 

wdrożone są procedury wykonywania codziennych kopii bezpieczeństwa oraz stałego nadzoru nad zmianami w 

otoczeniu prawnym i wynikających z nich konieczności aktualizacji systemów, a administratorzy systemów 

gwarantują Emitentowi reakcje i usunięcie ewentualnych usterek w ciągu 12 godzin. Emitent ocenia ryzyko, 

związane z posiadanymi i wykorzystywanymi systemami informatycznymi jako niskie. Nie można jednak 

całkowicie pominąć ryzyka wystąpienia awarii systemów i ich konsekwencji dla funkcjonowania Spółki.  

1.1.4. Ryzyko związane z pracownikami 

Emitent prowadzi nowoczesną i elastyczną politykę kadrową, w ramach której na bieżąco monitoruje kwalifikacje 

i poziom kompetencji pracowników w poszczególnych obszarach i na poszczególnych stanowiskach. Emitent 

systematycznie prowadzi szeroki program szkoleń zawodowych i kompetencyjnych, stale podwyższając poziom 

kwalifikacji załogi. Jednocześnie w ramach zasad wewnętrznego funkcjonowania Emitenta każdy z kluczowych 

pracowników (zarówno umysłowych jak i fizycznych) ma swojego zastępcę/następcę, co minimalizuje ryzyko 

utraty ciągłości na wypadek odejścia którego z nich. Realizowane przez Emitenta działania i wdrożone procedury 

minimalizują ryzyko związane z jego pracownikami. Nie da się jednak wykluczyć ryzyka związanego z odpływem 

wykwalifikowanej kadry, błędów ludzkich, protestów pracowniczych oraz konsekwencji innych zachowań 

zatrudnionego personelu. 
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1.1.5. Ryzyko związane z kadrą menedżerską 

Kadra menadżerska Emitenta działa w ramach procedur i standardów, opisanych w punkcie dotyczącym ryzyk 

związanych z pracownikami. Oprócz elementów tam wymienionych należy podkreślić iż wszyscy pracownicy, w 

tym w szczególności kadra menadżerska podlega okresowej ocenie pracy i efektywności wykonywanych działań. 

Jakkolwiek nie można wykluczyć pewnych perturbacji w przypadku odejścia kluczowych menadżerów, tak wobec 

obowiązujących u Emitenta procedur i standardów, ryzyko problemów i strat nie jest w ocenie Emitenta bardzo 

istotne, ale niemniej istnieje. 

1.1.6. Ryzyko nieuprawnionego wykorzystania tajemnic przedsiębiorstwa 

Obieg dokumentacji Emitenta jest wykonywany w formie elektronicznej. Emitent stosuje procedury ochrony 

danych wrażliwych na nośnikach elektronicznych jak również dostępy do danych są administrowane na kilku 

poziomach dostępu, a pracownicy posiadający dostęp do danych wrażliwych posiadają zobowiązania do 

poufności jak i umowy o zakazie konkurencji. Pomimo tych zabezpieczeń nie można wykluczyć istnienia ryzyka 

wejścia w posiadanie przez nieuprawnione osoby informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa Emitenta. 

1.1.7. Ryzyko związane z zarządzaniem zapasami 

Emitent prowadzi ciągły monitoring poziomów i stanu zapasów jak i wskaźników ich rotacji - w korelacji z 

aktualnym poziomem produkcji i uzgodnieniami z klientami Emitenta. Prowadzony jest ciągły proces optymalizacji 

poziomów zapasów materiałów podstawowych jak i pośrednich, wdrożone są procedury standaryzacji stanu 

zapasów podstawowych części zamiennych do urządzeń. Istotnym ryzykiem w tym zakresie może być w 

szczególności wzrost oczekiwań głównych odbiorców dotyczący poziomu zapasów bezpieczeństwa. 

1.1.8. Ryzyko przyjęcia i realizacji właściwej strategii rozwoju 

Emitent prowadzi ciągły monitoring sytuacji rynkowej, trendów rynkowych jak i zachowań i potrzeb klientów 

Emitenta. W zależności od zmian rynkowych wprowadza modyfikacje i aktualizacje do przyjętej strategii rozwoju i 

krótkoterminowych planów. Nie można jednak wykluczyć istnienia w tym zakresie ryzyka związanego w 

szczególności z dokonywaniem niewłaściwych wyborów. 

1.1.9. Ryzyko niewypłacalności odbiorców 

Spółka współpracują w większości przypadków ze stałymi kontrahentami – podmiotami o znanej i sprawdzonej 

reputacji, a w przypadku nowych dostawców i odbiorców dokonują z należytą starannością ich sprawdzenia i 

należycie zabezpieczają wykonanie zobowiązań takich partnerów. Ponadto Spółka posiada zdywersyfikowane 

grono odbiorców. Nie można jednak wykluczyć, że pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności Spółka 

będzie miała do czynienia ze zmaterializowaniem się ryzyka kontrahenta i koniecznością poniesienia 

wynikających z niego kosztów, które mogą być znaczące zwłaszcza w przypadku dużych kontraktów i trwałej 

niewypłacalności partnera. 

 1.1.10. Ryzyko sporów ze związkami zawodowymi 

Spółka dokłada należytych starań w zakresie prowadzenia polityki personalnej i wszystkie ewentualne spory z 

pracownikami. Nie ma jednak pewności, czy w przyszłości nie zajdą zdarzenia typowe dla działalności związków 

zawodowych w Polsce, a związane ze stawianiem żądań, których realizacja będzie miała negatywne 

konsekwencje dla działalności Spółki. 

1.1.11. Ryzyko niepełnej ochrony ubezpieczeniowej 

Część opisanych w niniejszym rozdziale ryzyk objętych jest ochroną ubezpieczycieli z tytułu umów 

ubezpieczenia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest wynikiem decyzji podjętych przez Zarząd z należytą 

starannością i zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania zasobami. Obszary ryzyk nieobjętych ochroną 

ubezpieczeniową wynikają z niskiego prawdopodobieństwa ich materializacji lub z niemożności zawarcia umów 

ubezpieczenia dotyczących ryzyk tego rodzaju. Spółka zwraca uwagę, że ziszczenie się ryzyk nieobjętych 

ubezpieczeniem zawsze będzie generować dodatkowe koszty działalności. 
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1.2.  Czynniki ryzyka związane z związane z otoczeniem, w jakim Emitent 

prowadzi działalność 

1.2.1. Ryzyko związane z działalnością konkurencji 

Produkty Emitenta mają swoje substytuty w postaci wyrobów firm konkurencyjnych. Emitent obecnie skutecznie 

konkuruje na rynku i dołoży należytej staranności aby tą pozycję utrzymać w przyszłości, ale inwestorzy powinni 

mieć świadomość, że ta sytuacja może ulec zmianie na przykład wskutek wprowadzenia przez konkurencje 

znaczących innowacji, obniżenia kosztów wytwarzania czy znacznego zwiększenia podaży. 

1.2.2. Ryzyko związane ze zmianą sytuacji makroekonomicznej na rynkach, na których 

funkcjonuje Emitent 

Wyniki uzyskiwane przez Emitenta uzależnione są od sytuacji makroekonomicznej oraz tempa wzrostu 

gospodarczego w krajach, do których Emitent  sprzedaje wyroby. W dobie obecnego kryzysu zmiany takie mogą 

następować szybko i niespodziewanie. Niekorzystne zjawiska zachodzące w otoczeniu gospodarczym, w tym 

spadek tempa wzrostu, wzrost inflacji i bezrobocia mogą niekorzystnie wpłynąć na popyt na produkty Spółki. W 

szczególności taki ujemny wpływ  mogą mieć zachowania konsumentów objawiające się odkładaniem w czasie 

zakupów samochodów i dużego AGD, gdyż producenci z tych branż są znacznymi odbiorcami wyrobów Emitenta. 

Osoby rozważające nabycie akcji Emitenta powinny mieć to ryzyko na uwadze. 

1.2.3. Ryzyko związane ze wzrostem cen surowców 

Emitent realizuje zakupy podstawowych surowców u kilku dostawców, minimalizując ryzyko uzależnienia od 

jednego z nich. Surowce stosowane do produkcji to materiały ropopochodne, których ceny mają pośredni związek 

z cenami ropy naftowej oraz ogólną sytuacją makroekonomiczną. W dobie kryzysu i możliwego spowolnienia 

gospodarczego w krajach do których sprzedaje swoje wyroby Emitent, nie można wykluczyć wystąpienia zjawisk 

czasowego ograniczenia podaży surowców produkcyjnych, a co za tym idzie wzrost ich cen.      

1.2.4. Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych klientów 

Aktualnie Emitent nie widzi zagrożeń związanych z ewentualną utratą kluczowych klientów, realizując współprace 

z nimi na bazie bezpośrednich kontaktów i zawartych umów. Jednakże wobec faktu, iż współpraca ta nie jest 

obwarowana długoletnimi umowy, ryzyko „odejścia” któregoś z istotnych klientów zawsze istnieje i należy brać 

pod uwagę ewentualność jego wystąpienia. Emitent nie jest szczególnie uzależniony od jednego odbiorcy. 

1.2.5. Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych 

Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić dla Emitenta pewne ryzyko w zakresie 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne 

działalności Emitenta i na jego wyniki finansowe. Zmiany te mogą ponadto stwarzać problemy wynikające  

z niejednolitej wykładni prawa, która obecnie jest dokonywana nie tylko przez sądy krajowe, organy administracji 

publicznej, ale również przez sądy wspólnotowe. Interpretacje dotyczące zastosowania przepisów, dokonywane 

przez sądy i inne organy interpretacyjne bywają często niejednoznaczne lub rozbieżne, co może generować 

ryzyko prawne. Orzecznictwo sądów polskich musi pozostawać w zgodności z orzecznictwem wspólnotowym. 

Tymczasem niektóre niezharmonizowane z prawem unijnym przepisy prawa krajowego mogą budzić wiele 

wątpliwości interpretacyjnych oraz rodzić komplikacje natury administracyjno - prawnej. W głównej mierze ryzyko 

może rodzić stosowanie przepisów krajowych niezgodnych z przepisami unijnymi czy też odmiennie 

interpretowanymi. 

1.2.6. Ryzyko związane z ogólną polityką fiskalną państwa 

System podatkowy w Polsce cechuje się dużą zmiennością i brakiem spójności w interpretacji poszczególnych 

przepisów oraz brakiem wypracowania jednolitych stanowisk zarówno przez organy skarbowe jak i orzecznictwo 

sądowe.  Powoduje to, iż polskie spółki narażone są na większe ryzyko aniżeli spółki działające w bardziej 

stabilnych systemach podatkowych. O ile zaistnieją okoliczności, w których organy podatkowe przyjmą 

interpretację przepisów podatkowych odmienną od przyjętej przez Emitenta a będącej podstawą wyliczenia 

zobowiązania podatkowego, mogą mieć one negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, 

wyniki oraz perspektywy rozwoju. 

1.2.7. Ryzyko siły wyższej 

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak na przykład wojny, ataki terrorystyczne lub 

nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej oraz na 
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rynku finansowym, co może negatywnie wpłynąć na finansową efektywność przedsięwzięć realizowanych przez  

Emitenta.  

1.2.8. Ryzyko związane z wahaniami kursów walutowych 

Emitent realizuje wpływy i wydatki związane z działalności operacyjną w walutach obcych, praktycznie wyłącznie 

w EUR. Emitent stosuje tzw. naturalny hedging – zakup surowców za granicą jest równoważony przez sprzedaż 

do państw europejskich. Wysoki udziałowi sprzedaży do EU (50% ogólnej sprzedaży) oraz zbliżony wolumen 

wartości pozyskiwanych za EUR surowców minimalizuje ryzyko niekorzystnego wpływu zmian kursowych.  

1.2.9. Ryzyko związane ze wzrostem cen energii 

Głównym medium wykorzystywanym w procesie produkcyjnym Emitenta jest energia elektryczna. W związku z 

tym, że udział kosztów energii w kosztach przetwarzania (bez kosztów materiałowych) wynosi poniżej 12%, a w 

całkowitych kosztach wytworzenia niespełna 4%, tylko drastyczne zmiany cen energii elektrycznej mogą mieć  

wpływ na sytuacje Emitenta. Aktualna sytuacja i zmiany na rynku energii elektrycznej nie stanowią zagrożenia dla 

Emitenta, jednakże w okresie długoterminowym realizacja europejskich czy światowych celów klimatycznych 

mogą mieć większe znaczenie dla poziomu cen energii elektrycznej obowiązujących w Polsce.   

1.2.10. Ryzyko związane z toczącym się sporem 

W pkt 4.16. Memorandum opisane jest postępowanie sądowe z powództwa Polimark S.r.l. - spółki, z którą 

Emitent zawarł i realizował w latach 2010-12 umowę o współpracy.  W ocenie Emitenta roszczenia 

odszkodowawcze Polimark S.r.l. są całkowicie pozbawione racjonalnych argumentów i zmierzają do uniknięcia 

konieczności spłacenia zobowiązań na rzecz Spółki. Nie można jednak wykluczyć ryzyk związanych z 

przewlekaniem sporu i błędów sądu. 

 

 

1.3.  Czynniki ryzyka związane z Ofertą Publiczną i obrotem akcjami na 

rynku zorganizowanym 

Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o wprowadzenie wszystkich jego akcji, w tym Akcji Sprzedawanych do 

obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez GPW na rynku NewConnect. W związku z tym 

poniżej przedstawione zostały czynniki ryzyka związane nie tylko z Ofertą Publiczną ale także z ubieganiem się 

o wprowadzenie akcji do obrotu oraz z samym obrotem na rynku alternatywnym. 

 

1.3.1. Ryzyko niedojścia Oferty Publicznej do skutku 

Oferta Publiczna może nie dojść do skutku w przypadku odwołania jej przez Sprzedającego lub odstąpienia przez 

niego od jej przeprowadzenia. W takim przypadku Inwestor otrzyma - zgodnie z zasadami dystrybucji opisanymi 

w Rozdziale 3 pkt 11 Memorandum - zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji Sprzedawanych bez 

odsetek i odszkodowań.   

3.1.2. Ryzyko odmowy wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu 

Akcje Sprzedawane wraz z wszystkimi pozostałymi akcjami Emitenta będą przedmiotem wniosku o 

wprowadzenie do obrotu w ASO na rynku NewConnect. Zgodnie z § 3-6 Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu warunkiem wprowadzenia akcji do obrotu jest spełnienie szeregu wymogów. Emitent dołoży należytej 

staranności, aby wszystkie z nich były dochowane. Jednakże - zgodnie z powyższymi przepisami - Organizator 

ASO może podjąć uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu akcji, w szczególności jeżeli uzna, że 

wprowadzenie ich do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników.   

Nie można całkowicie wykluczyć istnienia takiego ryzyka. Skutkiem jego ziszczenia się mogłaby być znacznie 

mniejsza od oczekiwanej płynność akcji Emitenta. 

3.1.3. Ryzyko opóźnienia rozpoczęcia notowania Akcji Sprzedawanych w Alternatywnym 

Systemie Obrotu lub nierozpoczęcia ich notowania 

Zgodnie z § 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu rozpoczęcie notowania instrumentów finansowych w 

ASO następuje na wniosek ich emitenta o wyznaczenie pierwszego dnia notowania. Emitent złoży stosowny 

wniosek oraz dopełni wszystkich obowiązków, w szczególności zawrze umowę z animatorem rynku. 
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Jednakże - na podstawie § 7 ust. 6 Regulaminu ASO - Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może 

uzależnić rozpoczęcie notowań od przedstawienia przez Emitenta, autoryzowanego doradcę lub animatora rynku 

dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów. W związku z powyższym istnieje więc ryzyko opóźnienia 

rozpoczęcia notowania akcji Emitenta w ASO lub - w przypadku niemożliwości przedstawienia żądanych 

informacji - nierozpoczęcia ich notowania. 

1.3.4. Ryzyko niskiej wyceny i niskiej płynności akcji na rynku 

Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu ani na żadnym innym rynku 

zorganizowanym. Nie ma więc pewności, że akcje Emitenta będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich 

wprowadzeniu do obrotu na ASO.  

Kurs akcji i płynność obrotu akcjami spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu zależy od zleceń 

kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Z uwagi na strukturę akcjonariatu Emitenta, istnieje ryzyko, że 

liczba akcji będąca faktycznie przedmiotem transakcji na rynku może być w praktyce niewielka, w związku z czym 

akcje te mogą charakteryzować się niewielką płynnością. Nie można zapewnić, iż osoba nabywająca akcje 

Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. Cena akcji może być niższa 

niż cena nabycia na skutek wielu czynników, między innymi okresowych zmian wyników finansowych Emitenta, 

liczby oraz płynności notowanych akcji, poziomu inflacji, zmian regionalnych lub krajowych czynników 

ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych światowych rynkach papierów wartościowych. 

1.3.5. Ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu w 

Alternatywnym Systemie Obrotu 

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza z obrotu 

instrumenty finansowe Emitenta w określonych przepisami prawa przypadkach oraz gdy: 

- zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

- zniesiona zostaje dematerializacja tych instrumentów, 

- po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, 

obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej 

upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 

Wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu może nastąpić - na 

podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu ASO również: 

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

Emitenta dodatkowych warunków, 

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

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

upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 

- wskutek otwarcia likwidacji Emitenta, 

- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy 

czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem 

połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia. 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, Organizator ASO może zwiesić na 

dowolny okres obrót tymi instrumentami (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO). 

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu jest także uprawniony do wykluczenia z obrotu instrumentów 

finansowych Emitenta z obrotu, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w 

Alternatywnym Systemie Obrotu albo nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w 

Regulaminie ASO, a w szczególności: 

- obowiązek sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO kopii dokumentów oraz udzielenia pisemnych 

wyjaśnień w zakresie dotyczącym instrumentów finansowych Emitenta jak również dotyczącym działalności 

Emitenta, jego organów lub ich członków, 

- obowiązek dokonania i publikacji - na żądanie Organizatora ASO - analizy sytuacji finansowej i gospodarczej 

Emitenta w związku z zaniechaniem prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności operacyjnej, 

istotnej zmiany przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez Emitenta lub istotnego pogorszenia 

sytuacji finansowej lub gospodarczej Emitenta, 

- obowiązki informacyjne (publikacja raportów bieżących i okresowych), 

- przestrzeganie zakazu udostępniania informacji zawartych w raportach bieżących i okresowych przed ich 

publikacją, 

- obowiązek ponownego zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą na żądanie Organizatora ASO. 
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Zgodnie z § 17c ust. 3 pkt 3 Regulaminu ASO, w przypadku gdy Emitent nie wykona nałożonej na niego - na 

podstawie przepisu ust. 1 pkt 2 tego samego paragrafu - kary pieniężnej lub pomimo nałożenia kary pieniężnej 

albo upomnienia: 

- nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, lub 

- nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki emitentów instrumentów finansowych w ASO, lub 

- nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2 Regulaminu ASO  

Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w ASO. 

Ponadto, na podstawie art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, organizator ASO - na żądanie Komisji 

Nadzoru Finansowego - wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym 

systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy 

niż 10 dni. 

Art. 78 ust. 4 stanowi, że na żądanie KNF organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane przez nią instrumenty 

finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu ASO lub 

bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym systemie lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

W przypadku wykluczenia akcji Emitenta z obrotu w ASO, inwestorzy muszą liczyć się z utratą płynności przez te 

papiery wartościowe oraz spadkiem ich wartości rynkowej. 

1.3.6. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu obrotu instrumentami 

finansowymi Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu 

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 § 17c ust. 5 Regulaminu ASO: 

- na wniosek Emitenta; 

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

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w ASO, jeżeli 

Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu albo nie 

wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Regulaminie ASO, a w szczególności: 

- obowiązek sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO kopii dokumentów oraz udzielenia pisemnych 

wyjaśnień w zakresie dotyczącym instrumentów finansowych Emitenta jak również dotyczącym działalności 

Emitenta, jego organów lub ich członków, 

- obowiązek dokonania i publikacji - na żądanie Organizatora ASO - analizy sytuacji finansowej i gospodarczej 

Emitenta w związku z zaniechaniem prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności operacyjnej, 

istotnej zmiany przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez Emitenta lub istotnego pogorszenia 

sytuacji finansowej lub gospodarczej Emitenta, 

- obowiązki informacyjne (publikacja raportów bieżących i okresowych), 

- przestrzeganie zakazu udostępniania informacji zawartych w raportach bieżących i okresowych przed ich 

publikacją, 

- obowiązek ponownego zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą na żądanie Organizatora ASO. 

Do terminu zawieszenia, o którym mowa powyżej, nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1. Regulaminu ASO 

stanowiącego, iż czas zawieszenia nie może przekraczać trzech miesięcy.  

Paragraf 12 ust. 3 stanowi natomiast, iż 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. 

Zgodnie z § 17c ust. 3 pkt 2 Regulaminu ASO, w przypadku gdy Emitent nie wykona nałożonej na niego - na 

podstawie przepisu ust. 1 pkt 2 tego samego paragrafu - kary pieniężnej lub pomimo nałożenia kary pieniężnej 

albo upomnienia: 

- nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, lub 

- nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki emitentów instrumentów finansowych w ASO, lub 

- nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2 Regulaminu ASO  

Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w ASO. 

Art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie stanowi, że w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest 

dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub 
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bezpieczeństwa obrotu w ASO albo naruszenia interesów inwestorów, Organizator ASO - na żądanie KNF - 

zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

W przypadku zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w ASO, inwestorzy muszą liczyć się z drastycznym 

zmniejszeniem ich płynności oraz spadkiem ich wartości rynkowej. 

1.3.7. Ryzyko związane z możliwością nałożenia kar administracyjnych na Emitenta przez 

Komisję Nadzoru Finansowego 

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowiązków 

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

Ustawy o Obrocie.  

Art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie stanowi, że w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki, o których mowa w art. 157 (prowadzenie list osób mających dostęp do informacji poufnych), 158 

(okresy zamknięte) lub 160 (przekazywanie informacji o transakcjach insiderów), KNF może nałożyć karę 

pieniężną do wysokości 1.000.000 zł. 

Taką samą sankcję (karę pieniężną do 1 mln zł) przewiduje Ustawa o Ofercie w art. 96. Może ona być 

zastosowane, jeśli Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5 

(obowiązek przekazania informacji o wprowadzeniu papierów wartościowych do obrotu w alternatywnym 

systemie) i art. 70 (obowiązek publikacji informacji o zmianie udziału akcjonariuszy w liczbie głosów na WZ 

emitentów oraz o osobach uprawnionych do udziału w WZ i uczestniczących w nim). 

Nie można z góry wykluczyć ryzyka wystąpienia któregoś z opisanych powyżej zdarzeń w przyszłości w 

odniesieniu do Spółki. Skutkiem nałożenia kar administracyjnych może być - oprócz pogorszenia wyniku 

finansowego - także pogorszenie się reputacji Emitenta, mogące negatywnie wpływać na kurs jego akcji. 

1.3.8. Ryzyko związane z możliwością nałożenia kary pieniężnej przez Organizatora 

Alternatywnego Systemu Obrotu  

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na Emitenta karę 

pieniężną w wysokości do 50.000 zł, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w 

Alternatywnym Systemie Obrotu albo nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w 

Regulaminie ASO, a w szczególności: 

- obowiązek sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO kopii dokumentów oraz udzielenia pisemnych 

wyjaśnień w zakresie dotyczącym instrumentów finansowych Emitenta jak również dotyczącym działalności 

Emitenta, jego organów lub ich członków (§ 15a Regulaminu ASO), 

- obowiązek dokonania i publikacji - na żądanie Organizatora ASO - analizy sytuacji finansowej i gospodarczej 

Emitenta w związku z zaniechaniem prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności operacyjnej, 

istotnej zmiany przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez Emitenta lub istotnego pogorszenia 

sytuacji finansowej lub gospodarczej Emitenta (§ 15b Regulaminu ASO), 

- obowiązki informacyjne (publikacja raportów bieżących i okresowych - § 17 Regulaminu ASO), 

- przestrzeganie zakazu udostępniania informacji zawartych w raportach bieżących i okresowych przed ich 

publikacją (§ 17a Regulaminu ASO), 

- obowiązek ponownego zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą na żądanie Organizatora ASO (§ 17b 

Regulaminu ASO). 

1.3.9. Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z autoryzowanym 
doradcą, zawieszeniem prawa do wykonywania działalności autoryzowanego doradcy 

lub skreśleniem autoryzowanego doradcy z listy autoryzowanych doradców 

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu ASO w przypadku: 

- rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z autoryzowanym doradcą przed upływem 3 lat (lub krótszego okresu - w 

przypadku wydania przez Organizatora ASO zgody, o której mowa w § 18 ust. 4 Regulaminu ASO),  

- zawieszenia prawa do działania autoryzowanego doradcy w ASO,  

- skreślenia autoryzowanego doradcy z listy autoryzowanych doradców  

Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta, dla którego podmiot ten wykonuje 

obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego 

uczestników. 
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1.3.10.  Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z animatorem rynku 

Zgodnie z § 20 ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia 

umowy z animatorem rynku, a także w przypadku zawieszenia prawa do działania animatora rynku w ASO lub 

wykluczenia go z tego działania Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta do 

czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z animatorem rynku. 
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2.  OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W 

MEMORANDUM 

2.1. Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje 

zamieszczone w Memorandum Informacyjnym 

Za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych w Memorandum Informacyjnym 

odpowiedzialni są: 

1. Emitent - Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie. Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie 

informacje zamieszczone w Memorandum Informacyjnym. 

2. Sprzedający - Capital Partners Investment I FIZ z siedzibą w Warszawie. Sprzedający ponosi 

odpowiedzialność za wszystkie informacje zamieszczone w Memorandum Informacyjnym. 

3. Oferujący - Dom Maklerski Capital Partners z siedzibą w Warszawie. Oferujący ponosi odpowiedzialność za 

wszystkie informacje zawarte w Rozdziale 3 Memorandum Informacyjnym „Dane o sprzedaży” oraz inne 

informacje, w których sporządzaniu brał udział. 

 

 

 

2.2. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w 

Memorandum Informacyjnym 

 

2.2.1. Oświadczenie Emitenta 

 

  

 

2.2.2. Oświadczenie Sprzedającego 
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2.2.3. Oświadczenie Oferującego 
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3.  DANE O SPRZEDAŻY 

3.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości 

sprzedawanych papierów wartościowych z wyszczególnieniem 

rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia 

praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń 

dodatkowych 

3.1.1.  Rodzaj, liczba i wartość 

Przedmiotem Oferty Publicznej są Akcje Sprzedawane - akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, o wartości 

nominalnej 1,00 zł każda, serii D w łącznej liczbie 850.000, o numerach od 1 do 850.000, o łącznej wartości 

nominalnej 850.000,00 zł. 

Akcje Sprzedawane są równe w prawach ze wszystkimi innymi akcjami Emitenta, to jest: 

- Akcjami Serii A w łącznej liczbie 100.000 , 

- Akcjami Serii B1 w łącznej liczbie 1.740.000, 

- Akcjami Serii B2 w łącznej liczbie 460.000, 

- Akcjami Serii C w łącznej liczbie 700.000, 

- pozostałymi Akcjami Serii D w łącznej liczbie 1 810 000. 

3.1.2. Rodzaje uprzywilejowania  

Żadna z akcji Emitenta nie jest w jakikolwiek sposób uprzywilejowana. 

3.1.3. Ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych 

3.1.3.1 Ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji zawarte w Statucie Emitenta 

Statut Emitenta nie zawiera żadnych ograniczeń co do przenoszenia praw z akcji. 

3.1.3.2 Umowne ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji  

Według najlepszej wiedzy Emitenta nie zostały zawarte żadne umowy zawierające zakaz sprzedaży akcji Spółki. 

3.1.3.3.  Ograniczenia swobody obrotu określone w Ustawie o Obrocie 

Obrót akcjami Emitenta z chwilą uzyskania przez niego statusu spółki publicznej będzie podlegać ograniczeniom 

określonym w Ustawie o Obrocie.  

Na mocy art. 156 ust. 1 Ustawy o Obrocie każdy, kto posiada informację poufną (w rozumieniu art. 154 tej 

ustawy) nie może wykorzystywać takiej informacji, czyli - w myśl art. 156 ust. 4 - nabywać ani zbywać, na 

rachunek własny lub osoby trzeciej, papierów wartościowych w oparciu o informację poufną będącą w jego 

posiadaniu, ani dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, żadnej innej czynności prawnej powodującej 

lub mogącej powodować rozporządzenie takimi papierami wartościowymi, w szczególności, jeżeli papiery te są 

wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub są 

przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której 

przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu. 

Art. 156 ust. 2 Ustawy o Obrocie stanowi, że osoby posiadające informacje poufną nie mogą ujawniać takiej 

informacji. Nie mogą też udzielać rekomendacji ani nakłaniać inne osoby na podstawie informacji poufnej do 

nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja. 

Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta, jego pracownicy, biegli rewidenci 

albo inne osoby pozostające z Emitentem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 

charakterze nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta, praw 

pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych ani 

dokonywać na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących 

powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym 

mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie.  

Okresem zamkniętym jest: 
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- okres od wejścia w posiadanie informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych, 

spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie do chwili przekazania tej informacji do 

publicznej wiadomości,  

- w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 

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

był krótszy,  

- w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 

pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, 

- w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 

okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, 

Okresy zamknięte związane z publikacją raportów okresowych nie obowiązują osób, które nie posiadają dostępu 

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

Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta, jego pracownicy, biegli rewidenci 

albo inne osoby pozostające z Emitentem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 

charakterze nie mogą także w czasie trwania okresu zamkniętego - działając jako organ osoby prawnej - 

podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na 

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

instrumentów finansowych z nimi powiązanych ani podejmować czynności powodujących lub mogących 

powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub 

osoby trzeciej. (art. 159 ust. 1 i 1a Ustawy o Obrocie). 

Na wymienione powyżej osoby, które pomimo zakazu dokonywałyby w czasie trwania okresu zamkniętego 

czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub 1a, KNF może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do 

wysokości 200.000 zł  (art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie). 

Z kolei na mocy art. 159 ust. 1b Ustawy o Obrocie zakaz nabywania określonych instrumentów finansowych 

w okresach zamkniętych nie dotyczy czynności dokonywanych: 

- przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba podlegająca zakazowi wykonywania 

określonych czynności w okresach zamkniętych zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w 

sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne,  

- w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji 

Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed 

rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, 

- w wyniku złożenia zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę 

akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie, 

- w związku z obowiązkiem ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie 

z przepisami Ustawy o Ofercie, 

- w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa poboru, 

- w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów Emitenta, 

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

danego okresu zamkniętego. 

Osoby wymienione w art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie, (wchodzące w skład organów zarządzających lub 

nadzorczych Emitenta, prokurenci i inne osoby pełniące funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do 

informacji poufnych) obowiązane są do przekazywania KNF oraz Emitentowi informacji o zawartych przez nie 

oraz osoby blisko z nimi powiązane (określone w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie), na własny rachunek, 

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

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

regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie, a także - na mocy art. 161a ust. 1 - 

instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Na podstawie art. 175 ust. 1 Ustawy o Obrocie KNF może nałożyć - w drodze decyzji - karę pieniężną 

w wysokości do 100.000 zł na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek zawiadomienia 

o zawartych transakcjach z art. 160 ust. 1, chyba, że osoba ta: zleciła uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu 

działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób, który wyłącza wiedzę tej 

osoby o transakcjach zawieranych w ramach tego zarządzania lub gdy przy zachowaniu należytej staranności nie 

wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji.  
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Przepisy dotyczące zakazów i obowiązków określonych powyżej mają zastosowanie do instrumentów 

finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

emitentów w oparciu o przepis art. 161a ust. 1 w związku z art. 39 ust. 4 Ustawy o Obrocie.  

3.1.3.4.  Ograniczenia swobody obrotu określone w Ustawie o Ofercie 

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

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie, każdy, kto: 

- osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów 

w spółce publicznej,  

- posiadał, co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej 

spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 

50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, 

- posiadał ponad 33% ogólnej liczby głosów i stan ten zmienił się o 1% lub więcej, 

jest zobowiązany zawiadomić o tym KNF oraz Spółkę w terminie 4 dni od dnia przeniesienia własności akcji bądź 

od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej 

dowiedzieć.  

W zawiadomieniu przedstawia się w szczególności informacje o: 

-  dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, 

-  liczbie akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów i ich procentowym udziale 

w ogólnej liczbie głosów - przed i po zmianie udziału, 

- zamiarach dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia 

zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku osiągnięcia lub przekroczenia 10% ogólnej 

liczby głosów, 

- podmiotach zależnych posiadających akcje spółki i osobach, z którymi zawarto umowy w przedmiocie 

wykonywania głosów z akcji. 

Na mocy art. 69a Ustawy o Ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który 

osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z zajściem innego niż czynność prawna 

zdarzenia prawnego, nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe 

prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej i pośrednim nabyciem akcji spółki 

publicznej.  

Z kolei art. 87 ust. 1 Ustawy o Ofercie stanowi, że obowiązki określone w szczególności w art. 69 spoczywają: 

- również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku 

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

- na funduszu inwestycyjnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez inne 

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

inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot, 

- również na podmiocie, w przypadku, którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 

następuje w związku z posiadaniem akcji przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz 

tego podmiotu, w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, z których podmiot 

ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na WZ albo przez osobę 

trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę uprawniającą do wykonywania prawa głosu, 

- również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na WZ został upoważniony do 

wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych 

dyspozycji, co do sposobu głosowania, 

- również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania 

przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na WZ lub prowadzenia trwałej polityki 

wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące 

powstanie tych obowiązków oraz na podmiotach, które zawierają takie porozumienie posiadając akcje spółki 

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

Obowiązki określone w szczególności w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają - na podstawie art. 87 ust. 2 - również 

w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi 

w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania. 

Akcjonariusz spółki publicznej, czyli w szczególności akcjonariusz Emitenta musi liczyć się z obowiązkiem 

przymusowego zbycia wszystkich posiadanych akcji w przypadku osiągnięcia przez jednego akcjonariusza (lub 

grupę powiązanych akcjonariuszy) 90% ogólnej liczby głosów na WZ. Reguluje to art. 82 Ustawy o Ofercie 

(przymusowy wykup). Zgodnie z nim akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z 



Memorandum Informacyjne GekoPlast S.A. 

 

 
 

 

22 

 

podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z 

nim porozumienia, dotyczącego wspólnego nabywania akcji lub głosowania na WZ osiągnął lub przekroczył 90% 

ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży 

wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu 

następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu. 

Zgodnie z treścią art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie 

mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o 

ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych 

zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91 poz. 871 z późn. zm.). 

Naruszenie określonego w art. 69 Ustawy o Ofercie publicznej obowiązku zawiadomienia Komisji o osiągnięciu 

lub przekroczeniu określonego progu ogólnej liczby głosów powoduje zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy o Ofercie 

utratę przez akcjonariusza prawa wykonywania głosu z tych akcji. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałami 

walnego zgromadzenia. 

Na mocy art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki 

publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie 

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

naruszeniem obowiązków określonych w art. 69. Z kolei ust. 1 pkt 3 tego samego artykułu zakazuje wykonywania 

głosu z akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem zasad ustalania takiej 

ceny, określonych w art. 79 Ustawy o Ofercie. 

Przepis art. 75 ust. 3 pkt 1 Ustawy o Ofercie wyłącza akcje spółki, której akcje są wyłącznie przedmiotem obrotu 

w alternatywnym systemie obrotu spod obowiązku ogłaszania wezwań w trybie określonym w art. 72-74 tejże 

ustawy. 

3.1.3.5.  Ograniczenia swobody obrotu określone w przepisach o ochronie konkurencji 

Nabywanie i obejmowanie akcji Emitenta, podlega także ograniczeniom określonym w Ustawie o ochronie 

konkurencji, która nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny obrót grup kapitałowych, do których należą 

przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji przekroczył w poprzednim roku obrotowym równowartość 

50.000.000 euro na terenie Polski lub 1.000.000.000 euro na świecie.  

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

1)  połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 

2)  przejęcia - w szczególności poprzez nabycie lub objęcie akcji - 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 Polski równowartość 10.000.000 euro. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji, jeżeli przychody ze sprzedaży netto przedsiębiorcy, nad którym ma 

nastąpić przejęcie kontroli, którego akcje będą objęte albo nabyte, lub z którego akcji ma nastąpić wykonywanie 

praw, nie przekroczył w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 

euro. 

Nie podlega także zgłoszeniu zamiar koncentracji polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję 

finansową akcji w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest 

prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi 

przed upływem roku od dnia nabycia oraz że instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątk iem prawa do 

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

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji. Prezes UOKiK na wniosek instytucji finansowej może przedłużyć, w 

drodze decyzji, termin, jeżeli instytucja ta udowodni, że odsprzedaż akcji lub udziałów nie była w praktyce 

możliwa lub uzasadniona ekonomicznie przed upływem roku od dnia ich nabycia. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący 

kontrolę, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy lub 

przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach 

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

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

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

koncentracji. Prezes UOKiK wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje dokonania 
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koncentracji. Wydając zgodę Prezes UOKiK może w decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców 

zamierzających dokonać koncentracji określone obowiązki lub przyjąć ich zobowiązanie do spełnienia 

określonych warunków. Ponadto Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję 

kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do 

pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła 

zamiaru koncentracji. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności 

okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także 

uprzednie naruszenie przepisów tejże ustawy. 

Obowiązek zgłoszenia do Komisji Europejskiej koncentracji o „wymiarze wspólnotowym” zawiera rozporządzenie 

Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Koncentracja 

posiada wymiar wspólnotowy, jeżeli łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi 

więcej niż 5 mld EUR; oraz łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego, z co najmniej dwóch 

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

przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w 

jednym i tym samym państwie członkowskim. Koncentracja, która nie osiąga progów podanych wyżej, posiada 

wymiar wspólnotowy, w przypadku, gdy łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw 

wynosi ponad 2,5 mld euro i w każdym, z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich 

zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro i w każdym z tych państw łączny obrót 

każdego, z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 mln euro; oraz łączny 

obrót przypadający na Wspólnotę, każdego, z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi 

więcej niż 100 mln euro, chyba, że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie 

swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Koncentracje o wymiarze wspólnotowym zgłasza się Komisji przed ich wykonaniem i po zawarciu umowy, 

ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego pakietu akcji. Zgłoszenia można również dokonać, 

gdy zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji szczera intencje zawarcia umowy lub, w przypadku 

publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod 

warunkiem, że zamierzona umowa lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 

Koncentracje są oceniane celem stwierdzenia, czy są one zgodne czy nie ze wspólnym rynkiem. Dokonując tej 

oceny Komisja uwzględnia: 

-  potrzebę zachowania i rozwoju skutecznej konkurencji na wspólnym rynku, z punktu widzenia, miedzy innymi, 

struktury wszystkich danych rynków oraz konkurencji ze strony przedsiębiorstw zlokalizowanych we 

Wspólnocie lub poza nią; 

- pozycję rynkową zainteresowanych przedsiębiorstw oraz ich siłę ekonomiczną i finansową, możliwości 

dostępne dla dostawców i użytkowników, ich dostęp do zaopatrzenia lub rynków, wszelkie prawne lub inne 

bariery wejścia na rynek, trendy podaży i popytu w stosunku do właściwych dóbr i usług, interesy konsumentów 

pośrednich i końcowych oraz rozwój postępu technicznego i gospodarczego, pod warunkiem, że dokonuje się 

on z korzyścią dla konsumentów i nie stanowi przeszkody dla konkurencji.  

Koncentracje, która nie przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub znacznej jego 

części, w szczególności w wyniku stworzenia lub umocnienia pozycji dominującej, uznaje się za zgodną ze 

wspólnym rynkiem. Koncentracje, która przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku 

lub znacznej jego części, w szczególności w wyniku stworzenia lub umocnienia pozycji dominującej, uznaje się za 

niezgodną ze wspólnym rynkiem. 

3.1.4. Obowiązek świadczeń dodatkowych  

Z posiadaniem żadnej z Akcji Sprzedawanych nie jest związany obowiązek jakiegokolwiek świadczenia na rzecz 

Emitenta ani innych osób.   

3.1.5. Ustanowione zabezpieczenia 

Emitent nie posiada wiedzy o jakichkolwiek zabezpieczeniach ustanowionych na Akcjach Sprzedawanych. 

 

3.2. Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, 

wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka 

część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych 

celów, oraz wskazaniem, czy cele emisji mogą ulec zmianie 

Oferta Publiczna nie jest związana z emisją akcji ani innych papierów wartościowych. 
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3.3. Łączne i w podziale na tytuły określenie kosztów, jakie zostały 

zaliczone do szacunkowych kosztów emisji 

Oferta Publiczna nie jest związana z emisją akcji ani innych papierów wartościowych. 

Łączne koszty Oferty Publicznej jakie poniesie Emitent szacowane są na 22.000 zł. Są to w całości koszty 

doradztwa i sporządzenia Memorandum Informacyjnego. 

 

3.4. Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych, ze 

wskazaniem: 

3.4.1. organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów 
finansowych 

Uchwały w przedmiocie emisji Akcji Sprzedawanych podejmowało Walne Zgromadzenie Emitenta. 

3.4.2. daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej 

treści 

Akcje Serii D wyemitowano na podstawie Uchwały nr 20/2011 ZWZ Spółki z dnia 27 czerwca 2011 roku. 

Treść uchwały jest następująca: 

Uchwała nr 20/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie 

z dnia 27 czerwca 2011 roku 

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze Emisji Akcji Serii D z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmiany Statutu 

„Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1), 432 § 1, 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH"), Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie GEKOPLAST SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krupskim Młynie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) o kwotę 2.660.000 

zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 5.660.000 zł (pięć milionów sześćset 

sześćdziesiąt tysięcy złotych). 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 

2.660.000 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 

3. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 3 zł (trzy złote) za każdą akcję. 

4. Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do 

podziału za rok obrotowy kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (2011-

12-31) tj. od pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku (2011-01-01). 

5. Akcje Serii D mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym. 

6. Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej.  

7. Termin zawarcia przez Spółkę umów o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1) KSH wyznacza się najpóźniej 

na dzień piętnastego lipca dwa tysiące jedenastego roku (2011-07-15). 

§ 2. 

1. Na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii D, 

przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Akcje Serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej 

skierowanej do konkretnych inwestorów. Zarząd przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki 

opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D oraz 

ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D. 

2. Zgodnie z opinią Zarządu, uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa 

poboru Akcji Serii D jest fakt, iż zostaną one indywidualnie zaoferowane do objęcia obydwóm akcjonariuszom 
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spółki - firmie: Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie i Panu Jakubowi Chmielowi, co pozwoli na 

szybsze pozyskanie środków pieniężnych. 

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu przychyla się do powyższej 

opinii i przyjmuje ją jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru wymaganego przez Kodeks spółek 

handlowych. 

§ 3. 

Zmienia się § 5 Statutu w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: 

„§ 5 

Kapitał zakładowy i akcje. 

1. Kapitał zakładowy wynosi 5.660.000,00 zł (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 

5660000 (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 

każda, tj.: 

a) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) o numerach od 

000.000.001 do 000.100.000. 

b) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 

o numerach od 000.000.001 do 002.200.000, 

c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) o numerach 

od 000.000.001 do 000.700.000. 

d) 2.660.000 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) o numerach od 000.000.001 do 002.660.000.  

2.  Akcje serii A i akcje serii B o numerach od 000.000.001 do 001.740.000 są akcjami uprzywilejowanymi co do 

głosu w taki sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. 

3. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C i akcje serii D objęte zostały w zamian za wkład pieniężny. 

4. Uprzywilejowanie akcji serii A i serii B co do głosu wygasa z chwilą przeniesienia własności akcji na osoby 

fizyczne lub prawne, nie będące założycielami Spółki. 

5. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne."  

§ 4. 

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.” 

 

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii D zarejestrowano 28 września 2011 

roku (wpis nr 9).  

  

3.5.  Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji 

przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz określenie przyczyn 

wyłączeń lub ograniczeń tego prawa 

Oferta Publiczna nie jest związana z emisją akcji ani innych papierów wartościowych.  

 

3.6.  Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

Wszystkie akcje Emitenta są równe w prawie do dywidendy. Akcje Sprzedawane, czyli Akcje Serii D uprawniają 

do dywidendy począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2011.  
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3.7.  Wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych, sposobu oraz 

podmiotów uczestniczących w ich realizacji, w tym wypłaty przez 

Emitenta świadczeń pieniężnych, a także zakresu odpowiedzialności 

tych podmiotów wobec nabywców oraz Emitenta  

Akcjonariuszom przysługują w szczególności następujące prawa majątkowe i korporacyjne: 

3.4.1. Prawo do dywidendy 

Akcjonariusze mają prawo do dywidendy, czyli do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, 

zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez ZWZ do wypłaty akcjonariuszom. Zysk 

rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Prawo do dywidendy za dany rok obrotowy powstaje w dniu ustalenia 

prawa do dywidendy (zwanym także dniem dywidendy), określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia o podziale zysku. Uchwała ZWZ określa także dzień wypłaty dywidendy.  

Żadna z akcji Emitenta nie jest uprzywilejowana co do dywidendy. 

3.4.2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu i prawo głosu 

Na podstawie art. 412 k.s.h. każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać 

prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.  

Zgodnie z art. 4121 k.s.h. pełnomocnictwo powinno być, co do zasady udzielone na piśmie pod rygorem 

nieważności, przy czym pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i 

wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka publiczna jest 

obowiązana wskazać akcjonariuszom, co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. 

Art. 4122 k.s.h. określa, że w ogólności członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na 

walnym zgromadzeniu, ale zawiera też przepis szczególny stwierdzający, że ograniczenie to nie dotyczy spółki 

publicznej. Stanowi także, że jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek 

zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik 

spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym 

walnym zgromadzeniu. Dodatkowo taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi-mocodawcy 

okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego 

pełnomocnictwa jest wyłączone, a poza tym ten szczególny pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z 

instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza-mocodawcę. 

Zgodnie z art. 4061 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby 

będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji 

uczestnictwa w WZ). Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i 

akcji imiennych. 

Na podstawie Art. 4062 k.s.h. uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje 

prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w WZ spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu 

rejestracji uczestnictwa w WZ. 

Art. 4063 k.s.h. stanowi, że akcjonariusz spółki publicznej posiadający zdematerializowane akcje zapisane na 

rachunku papierów wartościowych zamierzający uczestniczyć w WZ zwraca się do podmiotu prowadzącego 

rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w 

WZ. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna 

zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Żądanie 

takie można zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZ i nie później niż w pierwszym dniu 

powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ. Wykaz uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na 

okaziciela do uczestnictwa w WZ spółki publicznej sporządza KDPW i przekazuje spółce nie później niż na 

tydzień przed datą WZ. 

Wszystkie Akcje Sprzedawane są akcjami zwykłymi - żadna z nich nie jest uprzywilejowana co do głosu. 

Uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2:1 jest 5.000.000 akcji imiennych serii A. 

Przepis art. 413 k.s.h., zgodnie, z którym akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako 

pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z 

jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu 

pomiędzy nim a spółką nie ma zastosowania do spółki publicznej w zakresie wykonywania głosu, jako 

pełnomocnik przez akcjonariusza w sprawach dotyczących jego osoby. Akcjonariusz będący pełnomocnikiem ma 

obowiązek ujawnić akcjonariuszowi-mocodawcy okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość 
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wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a dodatkowo akcjonariusz-

pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza-mocodawcę. 

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

rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów 

wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 k.s.h.). 

W związku z prawem do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Emitenta akcjonariusz ma prawo do: 

- żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, nawet, gdy statut przewiduje inny sposób powołania 

Rady Nadzorczej (art. 385 § 3 k.s.h.) - na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących, co najmniej jedną piątą 

część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe WZ w drodze 

głosowania oddzielnymi grupami; 

- żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z 

odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 15 dni przed ZWZ (art. 

395 § 4 k.s.h.); 

- zwołania NWZ i wyznaczenia przewodniczącego tego zgromadzenia. Prawo przysługuje akcjonariuszom 

reprezentującym, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce (art. 

399 § 3 k.s.h.);  

-  żądania zwołania NWZ i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad. Prawo to przysługuje 

akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (art. 400 k.s.h.) - jeżeli zaś w terminie 

dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane WZ, sąd rejestrowy może 

upoważnić do zwołania WZ akcjonariuszy występujących z tym żądaniem; 

-  żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego WZ. Prawo to przysługuje 

akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (art. 401 § 1 k.s.h.). Żądanie w 

przypadku spółki publicznej powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 przed wyznaczonym 

terminem WZ; 

- zgłaszania (przez akcjonariuszy spółek publicznych) projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 

porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka ma obowiązek 

niezwłocznego ogłaszania takich projektów uchwał na swej stronie internetowej (art. 401 § 4 k.s.h.); 

- zgłaszania przez każdego akcjonariusza podczas WZ projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 

porządku obrad (art. 401 § 5 k.s.h.); 

-  przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz żądania odpisu listy za zwrotem 

kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 k.s.h.); 

-  żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego tygodnia przed 

WZ (art. 407 § 2 k.s.h.); 

-  żądania tajnego głosowania (art. 420 § 2 k.s.h.); 

-  przeglądania księgi protokołów WZ i żądania wydania odpisów uchwał (art. 421 § 3 k.s.h.); 

- zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia, w przypadku, jeśli podjęta uchwała jest sprzeczna ze Statutem 

bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza. Uchwała 

taka może być na mocy art. 422 k.s.h. zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o 

uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje 

akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, 

akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w WZ oraz akcjonariuszom, którzy nie byli obecni 

na WZ - jedynie w przypadku wadliwego zwołania WZ lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej 

porządkiem obrad; 

- wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały WZ sprzecznej z ustawą, na 

podstawie art. 425 §1 k.s.h.. Zgodnie z § 3 tego artykułu powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały WZ 

spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż 

w terminie roku od dnia powzięcia uchwały, przy czym (na mocy § 4) upływ terminów określonych w § 3 nie 

wyłącza możliwości podniesienia zarzutu nieważności uchwały; 

-  prawo do udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących spraw objętych porządkiem obrad WZ (art. 428 

§ 1-3 k.s.h.). Zarząd jest zobowiązany udzielić akcjonariuszowi żądanych informacji, jeżeli jest to uzasadnione 

dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd powinien jednak odmówić udzielenia informacji w 

przypadku, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę spółce albo spółce z nią powiązanej, albo spółce lub spółdzielni 

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

przedsiębiorstwa albo w przypadku, gdy udzielenie informacji mogłoby narazić członka Zarządu na poniesienie 

odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może 

udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie dwu tygodni od dnia zakończenia WZ; 
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- prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji w 

przypadku, gdy odmówiono mu ujawnienia żądanej informacji podczas obrad WZ (art. 429 k.s.h.). 

3.4.3. Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy 

Zgodnie z k.s.h. akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby 

posiadanych akcji (prawo poboru). Przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 k.s.h. akcjonariusz 

może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały WZ podjętej 

większością, co najmniej czterech piątych głosów. Przepisu o konieczności uzyskania większości, co najmniej 4/5 

głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego 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 oraz gdy 

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. Pozbawienie akcjonariuszy prawa 

poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia. Zarząd przedstawia WZ pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz 

proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. 

3.4.4. Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji 

Zgodnie z art. 474 k.s.h. akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po 

zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Majątek ten dzieli się między 

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

Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. 

 

3.8.  Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty 

dywidendy w przyszłości 

Decyzje o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zarząd Emitenta  będzie 

rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości min. 30% zysku netto rocznie - oczywiście przy uwzględnieniu 

sytuacji ekonomicznej Spółki i jej potrzeb inwestycyjnych.  

Żadne akcje Emitenta nie są uprzywilejowane co do dywidendy. 

 

3.9.  Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z 

posiadaniem i obrotem papierami wartościowymi, w tym wskazanie 

płatnika podatku 

3.9.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fizyczne 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się według 

następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa 

pdof): 

1)  podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, 

2)  przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 

Ustawy pdof, 

3)  podatek z tytułu dywidendy wynosi 19%, 

4) płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, czyli podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. 

3.9.2. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby prawne 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, określonych w 

Ustawie pdop: 

1)  podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy, 

2)  podatek wynosi 19 % otrzymanego przychodu, 
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3)  kwotę podatku uiszczonego z tytułu otrzymanej dywidendy odlicza się od kwoty podatku, obliczonego 

zgodnie z art. 19 ustawy  

4)  od podatku dochodowego zwolnione są spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, uzyskujące 

dochody od spółek tworzących tę grupę, 

5)  płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę zryczałtowanego podatku 

dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika 

urzędu skarbowego. 

3.9.3. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych ze zbycia akcji 

Przedmiotem opodatkowania jest dochód ze zbycia akcji. Płatnikiem tego podatku jest sam podatnik (nie jest to 

podatek potrącany u źródła).  

Zgodnie z art. 30 b ust. 1 Ustawy pdof, dochody uzyskane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z odpłatnego 

zbycia papierów wartościowych podlegają podatkowi dochodowemu w wysokości 19% od uzyskanego dochodu. 

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy pdof, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z 

tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a określonymi przez ustawę kosztami uzyskania przychodów.  

Po zakończeniu roku podatkowego dochody ze zbycia akcji uzyskane w roku podatkowym podatnik jest 

obowiązany wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy pdof i na tej 

podstawie obliczyć należy podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy pdof).  

W przypadku dochodów uzyskiwanych przez osoby zagraniczne należy mieć dodatkowo na uwadze 

postanowienia właściwych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 30b ust. 3 

Ustawy pdof zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu 

opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem posiadania przez podatnika 

certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej. 

Powyższe informacje nie dotyczą przypadków, gdy odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz realizacja praw 

z nich wynikających następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

3.9.4. Opodatkowanie dochodów osób prawnych ze zbycia akcji 

Zgodnie z Ustawą pdop przedmiotem opodatkowania jest także dochód ze zbycia akcji stanowiący różnicę 

pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania. Płatnikiem tego podatku jest sam podatnik (nie jest to podatek 

potrącany u źródła). Dochód uzyskany ze zbycia akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega 

opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

3.9.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych (pcc) 

Sprzedaż papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy 

ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 101 

poz. 649). Stawka podatku, określona w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b wynosi 1% od wartości transakcji.  

W myśl art. 9 pkt 9 sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: 

- firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

- dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 

- dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 

- dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, 

jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego 

stanowią czynności cywilnoprawne zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Dodatkowo, na podstawie art. 2  pkt 4, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają 

czynności prawne, jeżeli przynamniej jedna ze stron z tytułu dokonywania tej czynności na podstawie odrębnych 

przepisów jest: 

-  opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub 

-  zwolniona od tego podatku, z wyjątkiem - między innymi - umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach 

handlowych. 
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3.10. Wskazanie stron umów o subemisję usługową lub inwestycyjną oraz 

istotnych postanowień tych umów, w przypadku gdy Emitent zawarł 

takie umowy 

W związku z Ofertą publiczną Emitent nie zawarł żadnych umów w przedmiocie subemisji usługowej ani 

subemisji inwestycyjnej. 

 

3.11. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych 

3.11.1. Osoby, do których kierowana jest Oferta 

Oferta Publiczna jest kierowana do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie 

posiadających osobowości prawnej - bez żadnych wyłączeń. Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Osoby dokonujące zapisów na Akcje Sprzedawane, w szczególności osoby zagraniczne powinny - działając we 

własnym interesie - sprawdzić, czy w związku z nabywaniem przez nie akcji Emitenta w Ofercie Publicznej nie 

naruszają obowiązujących je przepisów prawa.   

3.11.2. Terminy otwarcia i zamknięcia sprzedaży 

Oferta Publiczna rozpocznie się z chwilą udostepnienia do publicznej wiadomości Memorandum Informacyjnego, 

w dniu 5 grudnia 2014 roku. Poszczególne czynności związane z Ofertą Publiczną będą wykonywane we 

wskazanych poniżej terminach: 

CZYNNOŚĆ TERMIN 

Budowa Księgi Popytu 5 - 17 grudnia 2014 (do godz. 15:00) 

Podanie do publicznej wiadomości Ceny Sprzedaży 17 grudnia 2014 

Przyjmowanie Zapisów na Akcje Sprzedawane 18-19 grudnia 2014 

Dzień Przydziału Akcji Sprzedawanych 22 grudnia 2014 

Zwrot nadpłaconych kwot 23 grudnia 2014 
 

3.11.3. Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem 

3.11.3.1. Proces Budowy Księgi Popytu 

Składanie zapisów na Akcje Sprzedawane zostanie poprzedzone procesem Budowy Księgi Popytu, w którym 

będą mogli wziąć udział wszyscy Inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji Sprzedawanych. Deklaracje 

Zainteresowania Nabyciem Akcji Sprzedawanych (Deklaracje) będą miały charakter wiążący, to znaczy że 

w przypadku zaakceptowania przez Sprzedającego podanych w Deklaracji warunków Inwestor zobowiązuje się 

do złożenia Zapisu na Akcje w liczbie określonej w Deklaracji i po wskazanej w niej cenie. 

Warunkiem uczestniczenia Inwestora składającego Deklarację w procesie Budowy Księgi Popytu jest dokonanie 

na rachunek bankowy Oferującego nr  20 1020 1026 0000 1002 0197 1514 wpłaty kwoty równej iloczynowi liczby 

deklarowanych Akcji Sprzedawanych i akceptowanej Ceny Sprzedaży. Podana przez Inwestora akceptowana 

Cena Sprzedaży jest najwyższą ceną, po jakiej jest on gotów nabyć Akcje Sprzedawane. Cena ta nie powinna 

być wyższa od Ceny Maksymalnej, wynoszącej 12,00 zł. Wpłata powinna wpłynąć nie później niż ostatniego dnia 

trwania procesu Budowa Księgi Popytu. 

Klienci Profesjonalni nie są zobowiązani do dokonywania wpłat tytułem złożenia Deklaracji Zainteresowania 

Nabyciem Akcji Sprzedawanych. 

W przypadku, gdy po rozpoczęciu przyjmowania Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Akcji Sprzedawanych do 

publicznej wiadomości zostanie udostępniony Aneks do Memorandum  Inwestor, która złożył Deklarację przed 

udostępnieniem Aneksu, może ją anulować w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu.  

Na podstawie Księgi Popytu wysłane zostaną zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Sprzedawane. 

Niezależnie od uczestnictwa w procesie budowy Księgi Popytu Oferujący może również wystosować do 

wybranych Inwestorów dodatkowe zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Sprzedawane Inwestorom, do 

których wysłane zostaną zaproszenia, Akcje Sprzedawane zostaną przydzielone zgodnie ze wskazaną w nim 
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liczbą akcji, pod warunkiem prawidłowego złożenia zapisu i opłacenia go w należnej kwocie. Pozostałym 

Inwestorom składającym zapisy Akcje Sprzedawane zostaną przydzielone uznaniowo. 

Jeśli wpłata wniesiona przez Inwestora tytułem złożenia Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Akcji 

Sprzedawanych przewyższa kwotę na jaką będzie opiewał zapis na Akcje Sprzedawane złożony zgodnie z 

wysłanym do Inwestora zaproszeniem do złożenia zapisu, różnica zostanie zwrócona Inwestorowi na rachunek 

bankowy, z jakiego dokonał wpłaty nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu ogłoszenia Ceny 

Sprzedaży. 

Inwestorzy zainteresowani udziałem w procesie Budowy Księgi Popytu powinni skontaktować się bezpośrednio 

lub przez swojego brokera z Oferującym - Domem Maklerskim Capital Partners S.A. - przesyłając informację 

pocztą na adres: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres biuro@dmcp.com.pl , 

faksem pod nr 22 330 68 88 lub zgłaszając ją telefonicznie pod numerem 22 330 68 88. Wszyscy zainteresowani 

Inwestorzy otrzymają od Oferującego formularze Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Akcji Sprzedawanych. 

3.11.3.1. Zapisy na Akcje Sprzedawane 

Zapisy na Akcje Sprzedawane przyjmowane będą po Cenie Sprzedaży, ustalonej po zakończeniu procesu 

Budowy Księgi Popytu i podanej do publicznej wiadomości taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione 

Memorandum Informacyjne. 

Zapisy na Akcje Sprzedawane przyjmowane będą w siedzibie Oferującego lub w innym miejscu - po uzgodnieniu 

z Oferującym. Zapis na Akcje Sprzedawane może być także przesłany pocztą lub kurierem na adres Oferującego 

pod warunkiem opłacenia go z rachunku prowadzonego na rzecz osoby składającej Zapis na Akcje Sprzedawane 

przez bank krajowy. 

W celu złożenia Zapisu na Akcje Sprzedawane Inwestor składa wypełniony w 3 egzemplarzach Formularz Zapisu 

na Akcje Sprzedawane zgodny z odpowiednim wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do Memorandum. Składanie 

zapisów przez pełnomocnika możliwe jest w przypadku zachowania formy pisemnej pełnomocnictwa.  

Zapisy składane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym odrębnie na rzecz 

poszczególnych, zarządzanych przez towarzystwo funduszy, stanowią w rozumieniu niniejszego Memorandum 

zapisy odrębnych Inwestorów. 

Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie powinien złożyć jeden zapis zbiorczy na rzecz 

poszczególnych klientów, dołączając do zapisu listę Inwestorów zawierającą w odniesieniu do każdego z 

Inwestorów informacje określone odpowiednio w Formularzu Zapisu na Akcje Sprzedawane. 

Zapis na akcje jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę 

składającą zapis do Dnia Przydziału Akcji Sprzedawanych lub ogłoszenia o odwołaniu Oferty Publicznej. 

Wraz z Formularzem Zapisu Inwestor składa dyspozycję deponowania akcji na prowadzonym na jej rzecz 

rachunku papierów wartościowych w domu lub biurze maklerskim albo w banku uprawnionym do prowadzenia 

rachunków papierów wartościowych.  

Informacje o szczegółowym zakresie i formie dokumentów wymaganych podczas składania zapisu oraz zasady 

działania przez pełnomocnika będą dostępne w Domu Maklerskim Capital Partners S.A. w okresie przyjmowania 

Zapisów. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia Formularza Zapisu ponosi 

składający zapis. 

3.11.4. Zasady, miejsca i terminy dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania 

wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej 

Wpłaty tytułem opłacenia Zapisów na Akcje Sprzedawane winny być dokonywane przelewem na rachunek 

bankowy Oferującego nr  20 1020 1026 0000 1002 0197 1514 nie później niż do ostatniego dnia Przyjmowania 

Zapisów na Akcje Sprzedawane, określonego w pkt 3.11.2. powyżej, do godziny 16:00, przy czym za chwilę 

dokonania wpłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego Oferującego. 

Niedokonanie wpłaty w oznaczonym powyżej terminie skutkuje nieprzydzieleniem Akcji Sprzedawanych.  

Skutkiem wniesienia wpłaty niepełnej jest przydzielenie takiej liczby Akcji Sprzedawanych, która możliwa jest do 

nabycia za wniesioną kwotę.  

mailto:biuro@dmcp.com.pl
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3.11.5. Informacja o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków 

prawnych złożonego zapisu, wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie 

uchylenie było skuteczne 

W przypadku, gdy po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów na Akcje Sprzedawane do publicznej wiadomości 

zostanie udostępniony Aneks do Memorandum Informacyjnego dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych 

przed dokonaniem przydziału Akcji Sprzedawanych, o których Emitent powziął wiadomość przed tym 

przydziałem, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem Aneksu, może uchylić się od skutków prawnych 

złożonego zapisu, składając Oferującemu oświadczenie na piśmie, w terminie dwóch dni roboczych od dnia 

udostępnienia Aneksu. Jeśli zajdzie taka potrzeba Emitent dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji 

Sprzedawanych w celu umożliwienia Inwestorom uchylenia się od tych skutków prawnych. 

3.11.6. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych 

Przydział akcji zostanie dokonany w Dniu Przydziału Akcji Sprzedawanych, określonym w pkt 3.11.2. powyżej. 

Inwestorom biorącym udział w procesie Budowy Księgi Popytu, do których wysłano zaproszenia do złożenia 

zapisu, Akcje Sprzedawane zostaną przydzielone w liczbie zgodnej z Zaproszeniem, o ile złożą i opłacą Zapisy 

na Akcje Sprzedawane w liczbie nie mniejszej niż określona w Zaproszeniu. W przypadku, gdy Inwestor, do 

którego wysłano Zaproszenie do złożenia zapisu, złożył zapis na liczbę Akcji Sprzedawane mniejszą niż 

wskazana w Zaproszeniu lub dokonał opłacenia zapisu w kwocie mniejszej, niż należna z tytułu złożonego zapisu 

- Akcje Sprzedawane zostaną przydzielone w liczbie równej części całkowitej ilorazu kwoty wpłaconej tytułem 

opłacenia złożonego zapisu i Ceny Sprzedaży. Dokonanie przydziału akcji nie uwłacza prawu Emitenta do 

dochodzenia naprawienia szkody wynikłej ze złożenia zapisu na mniejszą niż podana w zaproszeniu do złożenia 

zapisu liczbę akcji lub niepełnego opłacenia złożonego zapisu. 

Inwestorom, do których nie wysłano zaproszeń o złożenia zapisu, a którzy złożyli Zapisy na Akcje Sprzedawane 

w Akcje zostaną przydzielone uznaniowo przez Zarząd Emitenta. Ta sama zasada dotyczy dokonywania 

przydziału akcji Inwestorom, do których wysłano zaproszenia w zakresie złożonych przez nich zapisów 

przewyższających liczbę akcji wskazaną w zaproszeniach. 

3.11.7. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot 

Rozliczenie wpłat wniesionych tytułem opłacenia Zapisów na Akcje Sprzedawane będzie dokonane przez 

Oferującego w Dniu Przydziału Akcji Sprzedawanych, określonym w pkt 3.11.2. powyżej. 

Zwrotu nadpłaconych kwot Oferujący dokona w dniu roboczym następującym bezpośrednio po Dniu Przydziału 

Akcji Sprzedawanych, określonym w pkt 3.11.2. powyżej. 

W przypadku uchylenia się przez Inwestora od skutków prawnych złożonego Zapisu na Akcje Sprzedawane 

w związku z publikacją Aneksu do Memorandum dokonane wpłaty zostaną zwrócone w terminie 2 dni roboczych 

od daty złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu. 

Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. Nadpłacone kwoty zostaną 

pomniejszone o koszty realizacji przelewu. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi na rachunek bankowy wskazany 

przez Inwestora w Formularzu Zapisu na Akcje Sprzedawane. 

3.11.8. Przypadki, w których Oferta może nie dojść do skutku lub Sprzedający może odstąpić 
od jej przeprowadzenia 

Oferta Publiczna może nie dojść do skutku w przypadku, gdy nie zostanie złożony i opłacony żaden Zapis na 

Akcje Sprzedawane. 

Sprzedający może odwołać Ofertę Publiczną bez podania przyczyny do dnia podania do publicznej wiadomości 

Ceny Sprzedaży, określonego w pkt 3.11.2. powyżej. Po tej dacie Sprzedający może  odstąpić od 

przeprowadzenia Oferty wyłącznie z istotnych przyczyn, które w takim przypadku ogłosi. 

3.11.9. Sposób i forma ogłoszenia o dojściu lub niedojściu Oferty do skutku oraz sposobu 

i terminu zwrotu wpłaconych kwot 

Informacja o dojściu lub niedojściu Oferty Publicznej do skutku zostanie udostępniona do publicznej wiadomości 

w taki sam sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne.  

W razie niedojścia Oferty do skutku dokonane wpłaty zostaną zwrócone Inwestorom w terminie 2 dni roboczych 

od daty ogłoszenia o niedojścia jej do skutku. 
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3.11.10. Sposób i forma ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty lub jej odwołaniu 

Informacja o odwołaniu Oferty Publicznej lub odstąpieniu od jej przeprowadzenia zostanie przekazana do 

publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne.  

W takich przypadkach dokonane wpłaty zostaną zwrócone Inwestorom w terminie 2 dni roboczych od daty 

ogłoszenia o odwołania Oferty lub odstąpieniu od jej przeprowadzenia. 
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4.  DANE O EMITENCIE 

4.1.  Podstawowe informacje  

nazwa (firma) :  Gekoplast Spółka Akcyjna 

forma prawna :  spółka akcyjna 

kraj siedziby :  Polska 

siedziba : Krupski Młyn  

adres : ul. Krasickiego 13, 42-693 Krupski Młyn  

telefon :  32 466 23 44,   32 384 34 34 

faks :  32 466 21 10,   32 384 34 84 

adres poczty elektronicznej : gekoplast@gekoplast.pl     

adres głównej strony internetowej :  www.gekoplast.pl   

identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej: REGON 241605699 

numer według właściwej identyfikacji podatkowej : NIP 645-25-06-445 

numer KRS :                                                                      0000357223 

Sąd Rejonowy:                                                          Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

Data rejestracji:  26 maja 2010 r. 

 

 

4.2.  Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony 

Czas trwania Emitenta nie jest oznaczony. 

 

 

4.3.  Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony 

Emitent 

Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie k.s.h. i innych właściwych 

przepisów. 

 

 

4.4.  Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego 

rejestru, a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego 

utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia - przedmiot i numer 

zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał 

Emitent został zarejestrowany w dniu 26 maja 2010 roku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000357223. 

Utworzenie Emitenta nie wymagało uzyskania zezwolenia jakiegokolwiek organu. 

mailto:gekoplast@gekoplast.pl
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4.5.  Krótki opis historii Emitenta 

Gekoplast S.A. została zawiązana w dniu 10 maja 2010 r., a zarejestrowana 26 maja 2010 roku pod nazwą 

Plastics KM. Nazwa firmy została zmieniona na obecną, na mocy uchwały WZ z dnia 8 września 2010 roku 

(rejestracja 1 grudnia 2010 r.). 

Emitent jest spółką powołaną w celu realizacji zaplanowanej przez Założyciela - Capital Partners S.A. - inwestycji 

w sektorze produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. 

Inwestycja zrealizowana została w trzech etapach: 

I. nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Nitroerg S.A., związanej od lat 60. XX wieku, z produkcją 

wyrobów z tworzyw sztucznych i produkcją folii poliestrowej w Krupskim Młynie, 

II. nabycie 100% udziałów w Geko-Kart sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach - producenta płyt 

komórkowych z polipropylenu, opakowań i systemów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz opakowań 

z tektury. W efekcie przeprowadzonych transakcji, w grudniu 2010 roku powstała Grupa Kapitałowa 

Gekoplast, którą stanowiły Gekoplast S.A. (spółka dominująca) i Geko-Kart sp. z o.o. - spółka zależna ze 

100% udziałem Emitenta. 

III. połączenie Gekoplast S.A. z Geko-Kart sp. z o.o. w trybie art. 492 §1 pkt 1  k.s.h. w związku z art. 515 §1 

k.s.h., poprzez przejęcie Geko-Kart sp. z o.o. przez Gekoplast S.A. tj. poprzez przeniesienie całego majątku 

Geko-Kart sp. z o.o. na Gekoplast S.A.  

Efektem powyższego w dniu 31 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zarejestrowaniu ww. połączenia, a w dniu 24.01.2014 r., ten sam Sąd, 

postanowił wykreślić Geko-Kart sp. z o.o. z KRS. 

 

4.6.  Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta 

oraz zasad ich tworzenia 

Na dzień udostępnienia Memorandum kapitał zakładowy Emitenta wynosi 5.660.000 zł i jest w pełni opłacony. 

Kapitał zakładowy jest podzielony na 5.660.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda.   

Zgodnie z art. 396 § 1 k.s.h. w Spółce należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% 

zysku za każdy rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na 

dzień 31 grudnia 2013 roku i na 30 września 2014 roku kapitał zapasowy Emitenta wynosił 12.495,9 tys. zł. 

Na podstawie § 7 ust. 9 lit e Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy tworzenie i znoszenie 

kapitałów rezerwowych. W dniu 2 grudnia 2014 r. uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

utworzono osobny kapitał rezerwowy dla celów przelania ewentualnych kwot uzyskanych w związku z 

umorzeniem akcji własnych serii B2 w liczbie 354.715. Na dzień udostepnienia Memorandum inne kapitały 

rezerwowe nie były utworzone.  

Zgodnie z bilansami Emitenta: 

- na dzień 31 grudnia 2013 roku, zbadanym przez biegłego rewidenta, 

- na dzień 30 września 2014 roku, który nie był przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, 

na wartość kapitału własnego Spółki składają się następujące pozycje: 

[ tys.  zł ]       31.12.2013        30.09.2014  

KAPITAŁ WŁASNY 15.998,5 18.898,8 

Kapitał zakładowy 5.660,0 5.660,0 

Kapitał zapasowy  12.495,9 12.495,9 

Kapitał z aktualizacji wyceny 0,0 0,0 

Kapitał rezerwowy  0,0 0,0 

Zysk {strata) z lat ubiegłych -4.357,2 -1.194,9 

Wynik finansowy bieżącego okresu 3.233,2 2.971,0 
 

 

4.7.  Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

Kapitał zakładowy Emitenta jest opłacony w pełnej wysokości.  
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4.8.  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 

Na dzień udostępnienia Memorandum Informacyjnego nie istnieją żadne uprawnienia z obligacji zamiennych ani 

obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji.  

 

4.9.  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 

Memorandum Informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał 

zakładowy w tym trybie 

Statut Emitenta nie zawiera upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego. 

 

4.10.  Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były 

notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z 

nimi kwity depozytowe 

Żadne instrumenty finansowe Emitenta nie były i nie są notowane na rynkach zorganizowanych.  

W związku z instrumentami finansowymi Spółki nie były nigdy wystawiane kwity depozytowe. 

Niezwłocznie po zakończeniu Oferty Publicznej Emitent będzie się ubiegał o wprowadzenie wszystkich akcji 

Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez GPW.  

 

4.11. Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez 

niego papierom wartościowym 

Ani Emitentowi ani żadnym emitowanym przez niego jakimkolwiek papierom wartościowym nie został nigdy 

przyznany rating. 

 

4.12.  Podstawowe informacje o powiązaniach 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 

Na dzień udostępnienia Memorandum Informacyjnego Emitent nie jest: 

-  podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie,  

- jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 i 38 Ustawy o rachunkowości,  

- spółką dominującą w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 k.s.h.,  

w stosunku do jakiegokolwiek innego podmiotu. 
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Emitent jest podmiotem zależnym od Capital Partners Investment I FIZ. Organem Capital Partners Investment 

I FIZ jest TFI Capital Partners S.A. - podmiot zależny od Capital Partners S.A.  

Capital Partners S.A. posiada 98,6% certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.  

Jednakże - zgodnie z zapisem art. 4 ust. 4 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych - Emitent nie jest podmiotem 

zależnym ani od TFI Capital Partners S.A. ani od Capital Partners S.A. 

Pomiędzy osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta a Capital Partners Investment I FIZ istnieją 

następujące powiązania: 

1. Spośród członków Rady Nadzorczej Emitenta powiązani z Capital Partners Investment I FIZ są: 

- Pan Adam Chełchowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta jest Prezesem Zarządu TFI Capital 

Partners S.A. i Wiceprezesem Zarządu Capital Partners S.A., 

- Pan Paweł Bala - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta jest Przewodniczącym Rady 

Nadzorczej TFI Capital Partners S.A. i Prezesem Zarządu Capital Partners S.A., 

- Pan Damian Czarnecki - Członek Rady Nadzorczej Emitenta jest Wiceprezesem Zarządu TFI Capital 

Partners S.A., 

- Pan Wojciech Palukiewicz - Członek Rady Nadzorczej Emitenta jest Prokurentem w TFI Capital 

Partners S.A., 

 

2. Członkowie Zarządu Emitenta nie są powiązani z Capital Partners Investment I FIZ. 

 

4.13.  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 w podziale na segmenty działalności 

4.13.1. Opis działalności prowadzonej przez Emitenta 

Emitent rozpoczął działalność wytwórczą 3 lipca 2010 roku na bazie zakupionej zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa Nitroerg S.A., związanej z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych. W wyniku przejęcia przez 

Gekoplast S.A. spółki Geko-Kart sp. z o.o., z dniem 1 września 2010 powstał silny podmiot specjalizujący się w 

przetwórstwie tworzyw sztucznych, posiadający znaczącą pozycję na polskim i europejskim rynku płyt 

komórkowych i płyt pełnych, jak również w zakresie produkcji opakowań z płyt komórkowych. Emitent ma także w 

swej ofercie inne opakowania – beczki, pojemniki, folie polipropylenowe, opakowania tekturowe, a także inne 

wyroby – detale dla przemysłu automotive i AGD oraz różne wyroby z płyt pełnych i folii PP. 

Doświadczenie Emitenta w przetwórstwie tworzyw sztucznych sięgające lat 60. XX wieku zaowocowało bogatą 

ofertą asortymentową produkowanych wyrobów. 

4.13.2. Podstawowe produkty Emitenta 

W aktualnej ofercie Gekoplast S.A. znajdują się: płyty komórkowe z PP znane pod markami KARTONPLAST® i 

TEKPOL®, opakowania i wykroje z płyt komórkowych, przekładki transportowe „layer-pad”, płyty pełne (lite) PP, 

ABS, ABS/PMMA, HIPS, HDPE, LDPE, GPPS i PMMA, wyroby wtryskowe (skrzynki owocowo-warzywnicze i 

transportowo-magazynowe, elementy AGD i motoryzacyjne), opakowania z tektury falistej, wyroby rozdmuchowe 

(beczki, bańki, kanistry itp.), folie PP. 

Strategia rozwoju Emitenta skoncentrowana jest na segmencie płyt z tworzyw sztucznych oraz opakowań z płyt 

komórkowych i przetwórstwie płyt pełnych. Płyty komórkowe KARTONPLAST®/TEKPOL® to nowoczesny 

materiał opakowaniowy, posiadający cenne właściwości: dużą wytrzymałość mechaniczną, odporność na 

ścieranie, dobre właściwości termoizolacyjne itp. Płyty komórkowe z PP podlegają pełnemu recyklingowi. 

Opakowania i wykroje wykonane z płyt komórkowych, znajdują szerokie zastosowanie w sektorze 

motoryzacyjnym, AGD, hutnictwie szkła, stali i aluminium, przemyśle elektronicznym, reklamie, budownictwie, 

rolnictwie, leśnictwie, a od niedawna również w farmacji, przemyśle spożywczym i służbie zdrowia.  

Z płyt komórkowych wytwarza się szeroką gamę wyrobów. Są to m.in.: pudła jednowieczkowe, pudła klapowe, 

pojemniki wzmacniane listwami PP lub aluminiowymi, pojemniki z narożnikami do sztaplowania, pojemniki o 

konstrukcji umożliwiającej składanie ich na płasko, pudła z wkładem tekstylnym stanowiącym ochronę zawartości 

przed np. stłuczeniem, porysowaniem, pudełka ażurowe zapewniające wentylację zawartości, przekładki płaskie i 

kratownice stosowane jako wyposażenie wewnętrzne opakowań transportowych w celu oddzielenia od siebie 
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poszczególnych warstw lub sztuk wyrobów. Z wysokiej jakości płyt komórkowych PP KARTONPLAST® 

produkowane są międzywarstwowe przekładki transportowe Layer-pad - stosowane jako warstwy rozdzielające 

poszczególne poziomy sztaplowanych produktów przewożonych na paletach, takich jak puszki, słoiki i butelki. 

Płyty komórkowe (komórkowe) z polipropylenu stosowane są do również do produkcji tablic reklamowych, 

osłonek na drzewka, teczek, segregatorów itp. 

GEKOPLAST S.A. specjalizuje się w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Prowadzi działalność w następujących 

segmentach rynku: 

- płyty z tworzyw sztucznych i opakowania z płyt, 

- wyroby wtryskowe, 

- wyroby rozdmuchowe, 

- opakowania z tektury. 

4.13.2.1. Płyty z tworzyw sztucznych i opakowania z płyt 

GEKOPLAST produkuje płyty komórkowe z PP i płyty lite (pełne), jednorodne lub wielowarstwowe z PP, HDPE, 

LDPE, PS, HIPS, GPPS i ABS i PMMA 

Przychody ze sprzedaży płyt z tworzyw sztucznych w 2013 stanowiły 88% przychodów ze sprzedaży produktów i 

towarów. 

Płyty komórkowe i opakowania z płyt komórkowych 

Płyty komórkowe i produkty wykonane z płyt komórkowych znajdują 

szerokie zastosowanie w sektorze motoryzacyjnym, AGD, hutnictwie 

szkła, stali i aluminium, przemyśle elektronicznym, reklamie, 

budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, a od niedawna również w farmacji, 

przemyśle spożywczym i służbie zdrowia.  

Potencjał Gekoplast S.A. w zakresie produkcji płyt komórkowych 

określają nw. elementy: 

- doświadczenie w produkcji płyt komórkowych od lat 60. XX wieku, 

- park maszynowy wymieniony w latach 2006-2007, 

- średni europejski poziom aktualnie posiadanych urządzeń – dobre podstawy do rozwoju produktów. 

Produkowany asortyment:  

- płyty PP o szerokości do 2400 mm i zakresie grubości od 1,8 do 6 mm (10 mm – produkcja sporadyczna, 

płyta jednokomorowa) 

- możliwość obróbki koronowej, stosowania dodatków antystatycznych, uniepalniających (proces certyfikacji w 

toku) i zwiększających odporność na UV 

- produkcja płyt z dodatkiem regranulatów.  

Sprzedaż płyt komórkowych i produktów z płyt w roku 2013 stanowiła 78% przychodów Emitenta.  

Przekładki transportowe opakowań szklanych 

Przekładki transportowe wykonane z wysokiej jakości płyt komórkowych PP KARTONPLAST®,  stosowane są 

jako warstwy rozdzielające poszczególne poziomy sztaplowanych produktów, takich jak puszki, słoiki i butelki, 

znacznie ułatwiają transport skutecznie przyczyniając się do obniżenia kosztów pakowania, ponieważ można je 

myć i stosować wielokrotnie. Produkt przeznaczony jest dla hut szkła, przemysłu napojowego i spożywczego. 

Płyty pełne 

Odbiorcami płyt pełnych są firmy przemysłu chłodniczego, 

sanitarnego, maszynowego, instalacyjnego, 

elektronicznego, motoryzacyjnego, firmy z rynku AGD, 

reklamy oraz firmy stosujące metodę termoformowania do 

produkcji wyrobów. Gekoplast S.A. realizuje sprzedaż płyt 

pełnych głównie na rynku polskim. 

Oferowany asortyment: 

Rodzaje płyt: PP, HDPE, LDPE, PS, HIPS, GPPS, ABS, 

PMMA i z regranulatu 

-  płyty antystatyczne 
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-  płyty stabilizowane UV 

-  płyty z dodatkiem uniepalniającym FR 

-  płyty uszlachetniane pod nadruk (obróbka koronowa) 

-  płyty 2-warstwowe lub 3-warstwowe 

Wymiary: szerokość 40÷2000 mm, grubość 1,0÷30 mm 

Powierzchnia:  gładka lub moletowana („skórka pomarańczy”, „piasek” lub „drobny piasek”) 

Przychody ze sprzedaży płyt pełnych w 2013 roku stanowiły 10,5 % przychodów Emitenta. 

Emitent jako największy producent płyt pełnych z PP, PE i ABS w Polsce, i liczący się gracz w Europie Środkowej 

planuje intensywny rozwój produkcji wyrobów gotowych z wykorzystaniem płyt własnej produkcji, Celem jest 

wykorzystanie płyt pełnych do produkcji wyrobów bardziej przetworzonych. Emitent zakłada sukcesywne 

wdrażanie i rozwój produktów bardziej przetworzonych z płyt pełnych m.in. poprzez termoformowanie. 

4.13.2.2. Wyroby wtryskowe i rozdmuchowe 

Metodą rozdmuchu produkowane są wyroby rynkowe - beczki i bańki z LDPE, przeznaczone do przechowywania 

i transportu produktów sypkich, półpłynnych i płynnych. 

Metodą wtrysku wytwarzane są głównie wyroby w ramach kooperacji B2B oraz skrzynki i pojemniki magazynowe 

z polipropylenu (PP) lub polietylenu (HDPE).  

Detale AGD oraz detale motoryzacyjne stanowią grupę niekatalogowych wyrobów wtryskowych oraz 

rozdmuchowych, produkowanych na indywidualne potrzeby instytucjonalnych odbiorców - współpraca Business 

to Business. Dostarczane do określonych odbiorców detale stanowią określoną grupę komponentów 

wykorzystywanych do montażu wyrobów finalnych. 

Produkcja wyrobów wtryskowych i rozdmuchowych jest stopniowo ograniczana, co wynika ze strategii Emitenta. 

Jej udział w przychodach ze sprzedaży produktów i towarów w roku 2013 wynosił 8,7 %. 

Produkcja detali realizowana jest na 6 urządzeniach wtryskowych firm Italtech, LG, oraz 2 urządzeniach do 

wytłaczania z rozdmuchem. 

4.13.2.3. Folie PP 

Folie polipropylenowe EPLAK® stosowane są do produkcji opakowań, materiałów biurowych i materiałów 

reklamowych (szyldy, plakaty, naklejki, tablice wystawowe). Folie EPLAK® z łatwością poddają się 

termoformowaniu, można je zgrzewać i kleić. Powierzchnia folii jest odpowiednia do druku sitowego, litografii, 

litografii ultrafioletowej i druku fleksograficznego. 

Przychody ze sprzedaży folii PP w roku 2013 stanowiły 0,5 % przychodów netto Emitenta 

4.13.2.4. Opakowania z tektury 

Tektura falista to sklejone na przemian pofalowane i płaskie warstwy papieru. W zależności od ilości warstw, 

standardowo dostępne są na rynku tektury dwuwarstwowe, trzywarstwowe, pięciowarstwowe i 

siedmiowarstwowe. 

Emitent oferuje różne rodzaje opakowań tekturowych: 

Opakowania klapowe – najprostsze konstrukcyjnie opakowania, które spełniają funkcje transportowe, 

magazynowe i ochronne oczekiwane przez użytkowników wszystkich branż produkcji rynkowej. 

Opakowania fasonowe (wykrojnikowe) - różnego rodzaju opakowania, które do złożenia nie wymagają sklejania. 

Ich skomplikowana konstrukcja, indywidualność i możliwość fleksodruku sprawiają, że opakowania te spełniają 

jednocześnie funkcję transportową i promocyjną. 

Opakowania klejone wielopunktowo – mocne, ekonomiczne, wytrzymałe i łatwe w składaniu. Ich odpowiednia 

konstrukcja i automatyczne dno oszczędzają czas i pieniądze. 

Opakowania wielkogabarytowe – przeznaczone do pakowania i transportu dużych i ciężkich wyrobów (meble, 

sprzęt RTV i AGD) - dzięki dużej wytrzymałości zapewniają skuteczną ochronę zawartości. 

Przychody ze sprzedaży opakowań tekturowych w roku 2013 stanowiły 0,3 % przychodów netto Emitenta. 
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4.14. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym 

inwestycji kapitałowych 

Gekoplast S.A. realizuje inwestycje w zakresie zakupu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz w zakresie 

remontów i modernizacji posiadanych nieruchomości.  

Inwestycje rozwojowe realizowane są głownie poprzez zakup urządzeń za granicą, zaś inwestycje 

infrastrukturalne realizują rodzime firmy budowlane i instalatorskie. 

Nakłady inwestycyjne Spółki w roku obrotowym 2013 prezentuje poniższa tabela: 

 

[tys. zł] nakłady w 2013 

INWESTYCJE OGÓŁEM 8 030 

Inwestycje rozwojowe 5 600 

Stacja surowców 171 

Linia do produkcji płyt  pełnych PP 2 500 

Linia do produkcji płyt  pełnych ABS 2 450 

Linia do produkcji przekładek (layer pad) 14 

Modernizacja   linii OMIPA A i B 30 

Wykrawarka tyglowa 435 

Inwestycje infrastrukturalne 2 430 

Modernizacja sprężarkowni 120 

Przygotowanie hal pod maszyny 750 

Kotłownia 500 

Termomodernizacja  710 

Termomodernizacja (świetliki) 300 

Modernizacja hali   W-103 i W- 103B  50 

 

 

4.15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: 

upadłościowym, układowym, ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym 

lub likwidacyjnym - jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć 

istotne znaczenie dla działalności Emitenta 

Według najlepszej wiedzy Emitenta, wobec Spółki nie były wszczęte żadne postępowania upadłościowe, 

układowe, ugodowe, arbitrażowe, egzekucyjne ani likwidacyjne, których wynik mógłby mieć istotne znaczenie dla 

działalności Emitenta. 

 

4.16. Informacje o wszystkich innych postępowaniach przed organami 

administracji publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, 

w tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący co najmniej 

ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy 

Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej 

przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową 

Emitenta, albo stosowną informację o braku takich  postępowań 

Emitent, jako następca prawny Geko-Kart sp. z o.o. został w grudniu 2013 r. pozwany przez Polimark S.r.l. 

z Włoch w pozwie do Sądu w Mediolanie w zakresie roszczenia wobec Geko-Kart sp. z o.o. w łącznej wysokości 

628.832,18 euro, na którą składają się roszczenia z tytułu realizowanej w latach 2010-2012 (współpraca 

zakończyła się w 2012, w styczniu 2013 był tylko demontaż) współpracy w zakresie wykonywania przez Geko-
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Kart sp. z o.o. usługi przerobu powierzonego przez Polimark S.r.l. materiału, a będącym jego własnością 

urządzeniu, zainstalowanym w Geko-Kart sp. z o.o.. Roszczenia w/w obejmują w szczególności utratę marży 

w okresie uruchomienia linii do produkcji płyt, oraz kosztów związanych ze współpracą oraz przeniesieniem 

urządzenia do Włoch, na skutek dokonanego w XII.2012 wypowiedzenia przez Polimark S.r.l. umowy zawartej 

z Geko-Kart sp. z o.o. 

W ocenie Zarządu Gekoplast roszczenia odszkodowawcze Polimark S.r.l. są całkowicie pozbawione racjonalnych 

argumentów i zmierzają do uniknięcia konieczności spłacenia zobowiązań na rzecz Gekoplast w kwocie 

43.279,86 euro wynikających z niezapłaconych kwot za usługi wykonane w ramach umowy wraz z odsetkami. 

W dniu 19 listopada 2014 r. odbyła się pierwsza rozprawa przed Sądem w Mediolanie, podczas której jedynym 

istotnym faktem było wyznaczenie terminu kolejnej rozprawy na 25 lutego 2015 r. 

Za wyjątkiem sprawy opisanej powyżej, według najlepszej wiedzy Emitenta, na dzień udostępnienia 

Memorandum Informacyjnego Emitent nie jest ani w okresie ostatnich 12 miesięcy, Emitent nie był stroną 

postępowań przed organami administracji publicznej, stroną postępowań sądowych ani arbitrażowych, które to 

postępowania mogłyby mieć lub miały istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Emitent nie dysponuje 

wiedzą na temat okoliczności, które mogłyby spowodować wszczęcie takich postępowań.  

 

4.17.  Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację 

ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość 

realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich 

inkorporowanych 

Zgodnie z bilansami Emitenta: 

- na dzień 31 grudnia 2013 roku, zbadanym przez biegłego rewidenta, 

- na dzień 30 września 2014 roku, który nie był przedmiotem badania przez biegłego rewidenta 

na wartość zobowiązań Spółki, składają się następujące podstawowe pozycje: 

[ tys.  zł ]       31.12.2013        30.09.2014  

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57.290,9 40.493,4 

Rezerwy na zobowiązania 3.852.8 3.103,3 

Zobowiązania długoterminowe 30.219,6 6.312,2 

Zobowiązania krótkoterminowe 19.062,4 23.245,3 

Rozliczenia międzyokresowe 4.156,2 7.832,6 
 

Emitent będzie dokładał należytych starań aby utrzymać zobowiązania na poziomie adekwatnym do rozmiaru 

prowadzonej działalności operacyjnej i nie zagrażającym terminowemu wywiązywaniu się z nich. 

 

4.18.  Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z 

działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym 

zamieszczonym w Memorandum 

Do istotnych zdarzeń mających miejsce w roku obrotowym 2013 należy zaliczyć: 

1. Połączenie Gekoplast S.A. z Geko-Kart sp. z o.o. z w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h. w zw. z art. 515 §1 k.s.h., 

poprzez przejęcie Geko-Kart sp. z o.o. przez Gekoplast S.A. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Geko-

Kart sp. z o.o. na Gekoplast S.A.  

2. Zakończenie realizacji inwestycji polegającej na budowie niezależnych kotłowni gazowych. 

3. Zakończenie kolejnego etapu termomodernizacji obiektów przemysłowych, polegających na wymianie 

świetlika dachowego. 

4. Przygotowanie hali pod montaż nowych maszyn oraz zamontowanie nowej linii do produkcji płyt pełnych. 

5. Zakup włoskiej linii do produkcji wykrojów. 

6. Złożenie przez Polimark S.r.l. pozwu o zapłatę.  
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4.19.  Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, 

majątkowej i finansowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla 

ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, 

zamieszczonych w rozdziale 5 

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, wystąpiły następujące istotne zmiany mające 

wpływ na sytuację gospodarcza, majątkową i finansową Emitenta: 

- wykonanie montażu i przygotowanie rozruchu nowej linii do produkcji płyt pełnych, 

- dokonano zbycia zbędnych środków trwałych w postaci sprzedaży wtryskarek, 

- rozpoczęcie procesu demontażu instalacji do produkcji folii. 

 

4.20. Prognoza wyników finansowych Emitenta 

4.20.1. Prognozowane wyniki 

[tys. zł] 2014 2015 

Przychody netto ze sprzedaży 76 513 90 471 

EBITDA 7 565 11 014 

EBIT 5 545 8 323 

Wynik brutto 4 724 7 393 

Wynik netto 4 090 6 284 

 

4.20.2. Okres, którego prognoza dotyczy 

Prognoza wyników finansowych Emitenta została sporządzona na lata obrotowe 2014 i 2015. 

4.20.3. Podstawy i istotne założenia prognozy 

Prognozy finansowe zostały sporządzane w oparciu o oficjalne dane finansowe, historyczne trendy i 

współczynniki kształtujące poszczególne wielkości ekonomiczno-finansowe oraz przyjęte w najlepszej wierze 

założenia dotyczące podstawowych parametrów kształtujących wyniki finansowe. Kluczowym elementem 

prognoz jest plan sprzedaży wyrobów, opierający się na danych historycznych, posiadanym przez Emitenta 

potencjale wytwórczym oraz wiedzy na temat rynków i klientów działających na rynku Emitenta. 

W szczególności założono: 

1. Odnośnie prognozy na rok 2014: 

Prognoza wyników na koniec 2014 roku została wykonana w oparcie o faktyczne wykonanie tych parametrów za 

10 miesięcy oraz - prognozowane na tej podstawie, a także na podstawie wielkości złożonych i realizowanych 

zamówień - poziomy podstawowych danych na listopad i grudzień 2014. 

2. Odnośnie prognozy na rok 2015: 

- wzrost wartości przychodów ze sprzedaży w stosunku do szacowanej wartości za 2014r. o 18,2% do poziomu 

90,5 mln zł, w tym: 

- wzrost przychodów ze sprzedaży płyt komórkowych o 20,7% 

- wzrost przychodów ze sprzedaży płyt pełnych o 84,7% 

- wzrost przychodów ze sprzedaży opakowań o 8,4% 

4.20.4. Sposób monitorowania przez Emitenta możliwości realizacji prognozowanych 

wyników 

Emitent będzie monitorował realizację prognozowanych wyników na podstawie danych finansowych za kolejne 

kwartały. 
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4.20.5. Okresy, w jakich Emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji 

prognozowanych wyników oraz ewentualnej korekty prezentowanej prognozy, wraz 

ze wskazaniem zastosowanych kryteriów tej oceny 

Emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników na podstawie danych 

kwartalnych oraz w przypadkach zaistnienia znaczących zmian w przychodach i kosztach, kryterium - wartości 

odchyleń od prognozowanych wartości. 

4.20.6. Informacje o niepoddaniu prognozy ocenie biegłego rewidenta 

Prognoza wyników finansowych Emitenta nie została poddana ocenie biegłego rewidenta. 

 

4.21. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta 

4.21.1.  Osoby zarządzające 

Zgodnie z § 10 ust. 1 Statutu Emitenta Zarząd składa się z od 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu 

i Wiceprezesów Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej pięcioletniej 

kadencji. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest przez założyciela Spółki.  

Na dzień udostępnienia Memorandum Zarząd Spółki jest trzyosobowy. 

Kadencja obecnego Zarządu upływa z dniem 10 maja 2015 roku, a mandaty członków Zarządu wygasają z dniem 

odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014.  

Skład Zarządu Emitenta jest następujący: 

1. Pan Piotr Górowski  -  Prezes Zarządu   

2. Pani Joanna Siempińska -  Członek Zarządu 

3. Pan Krzysztof Kaczmarczyk -  Członek Zarządu 

 

1. Pan Piotr Górowski  -  Prezes Zarządu 

Imię i nazwisko:  Piotr Górowski 

adres miejsca pracy: ul. Krasickiego 13, 42-693 Krupski Młyn 

wiek: 45 lat 

Zajmowane stanowisko:  Prezes Zarządu 

Termin upływu kadencji: 10 lipca 2015 r. 

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 

Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu 

Ukończył także Podyplomowe Studium Menedżerskie oparte na programie MBA w SGH w Warszawie oraz 

Podyplomowe Studium Zarządzania Projektem w Ramach Funduszy Strukturalnych UE w SGH w Warszawie. 

Doświadczenie zawodowe: 

1998-2001  Ministerstwo Skarbu Państwa - specjalista/główny specjalista w departamentach nadzoru, 

restrukturyzacji i prywatyzacji, 

2002-2003  Huta ANDRZEJ S.A. w Zawadzkiem - Prezes Zarządu, 

2003-2008  Walcownia Metali DZIEDZICE S.A. - Członek Zarządu/Prezes Zarządu, 

2007-2008 Huta Metali Nieżelaznych SZOPIENICE S.A. - Prezes Zarządu, 

2007-2008 HUTMEN S.A. - Prezes Zarządu, 

2009-2010 WIKO COMPANY S.A. - Prezes Zarządu, 

2010-2013  Geko-Kart sp. z o.o. - Prezes Zarządu, 

2010-nadal  Gekoplast S.A. - Prezes Zarządu. 

Wskazanie, czy osoba zarządzająca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób 

nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w 

stanie upadłości 
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Pan Piotr Górowski w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej żadnego 

podmiotu, w odniesieniu do którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości. 

Informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego 

mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita 

Polska: 

W odniesieniu do Pana Piotra Górowskiego nie zamieszczono żadnych wpisów w  Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani do żadnego równoważnego mu rejestru 

prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o pozbawieniu osoby zarządzającej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 

reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, 

spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 

587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały 

miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Piotr Górowski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  

Pan Piotr Górowski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także 

miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach 

cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby 

zarządzającej, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności 

Emitenta: 

W odniesieniu do Pana Piotra Górowskiego nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne 

postępowaniach cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla 

działalności Emitenta. 
 

2. Pani Joanna Siempińska  -  Członek Zarządu 

Imię i nazwisko:  Joanna Siempińska 

adres miejsca pracy: ul. Krasickiego 13, 42-693 Krupski Młyn 

wiek: 39 lat 

Zajmowane stanowisko:  Członek Zarządu 

Termin upływu kadencji:  10 lipca 2015 r. 

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 

Pani Joanna Siempińska jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego - Katedra Statystyki i Ekonometrii. Posiada 

stopień doktora nauk ekonomicznych (2004) - temat pracy doktorskiej „Skutki ekonomiczne fuzji i przejęć w 

polskim systemie bankowym”. 

Doświadczenie zawodowe: 

2000-2003 White Eagle Aviation S.A. - Kontroler Finansowy 

2003-2005  CitiBank Handlowy - Audytor Wewnętrzny 

2005-2008 Grupa Kapitałowa Boryszew / Impexmetal / Hutmen  - Kierownik ds. Audytu/ Doradca Zarządu ds. 

Organizacyjnych 

2008-2009  Grupa Pfleiderer: Pfleiderer Grajewo S.A. - Menedżer ds. Procesów i Projektów, Pfleiderer MDF sp. 

z o.o., - p.o. Dyrektora Zakładu 

2009-nadal  Dynamic Business Management sp. z o.o. - Prezes Zarządu 

2009-2011 Zakłady „Lentex'” S.A. - Dyrektor Finansowy, Prezes Zarządu 

2011 S.R. Nauta S.A - Prezes Zarządu 

2011-2013  Geko-Kart sp. z o.o. - Członek Zarządu 
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2011-nadal Gekoplast S.A. - Członek Zarządu 

Wskazanie, czy osoba zarządzająca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób 

nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w 

stanie upadłości 

Pani Joanna Siempińska w okresie ostatnich pięciu lat nie pełniła funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej 

żadnego podmiotu, w odniesieniu do którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości. 

Informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego 

mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita 

Polska: 

W odniesieniu do Pani Joanny Siempińskiej nie zamieszczono żadnych wpisów w  Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani do żadnego równoważnego mu rejestru 

prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o pozbawieniu osoby zarządzającej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 

reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, 

spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 

587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały 

miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pani Joanna Siempińska nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika 

w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  

Pani Joanna Siempińska nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także 

miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach 

cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby 

zarządzającej, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności 

Emitenta: 

W odniesieniu do Pani Joanny Siempińskiej nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne 

postępowaniach cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla 

działalności Emitenta. 

 

3. Pan Krzysztof Kaczmarczyk  -  Członek Zarządu 

Imię i nazwisko: Krzysztof Kaczmarczyk 

Zajmowane stanowisko:  Członek Zarządu 

adres miejsca pracy: ul. Krasickiego 13, 42-693 Krupski Młyn 

wiek: 42 lata 

Termin upływu kadencji:  10 lipca 2015 r. 

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 

Pan Krzysztof Kaczmarczyk jest absolwentem Politechniki Opolskiej - Wydział Mechaniczny, specjalizacja: 

automatyzacja procesów technologicznych. Ukończył także Podyplomowe Studium Menedżerskie oparte na 

programie MBA w SGH w Warszawie. 

Doświadczenie zawodowe: 

1997-2001    Nitroerg S.A. - Specjalista mechanik ds. zakupów, kierownik Izby pomiarowej, szef działu jakości 

tworzyw sztucznych, 

2001-2003    Nitroerg S.A. - Dyrektor ds. handlowych, 

2003-2013  Geko-Kart sp. z o.o. - Dyrektor ds. handlowych,  

2010-2013  Geko-Kart sp. z o.o. - Członek Zarządu 
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2010-nadal  Gekoplast S.A. - Dyrektor Ds. handlowych, Członek Zarządu 

Wskazanie, czy osoba zarządzająca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób 

nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w 

stanie upadłości 

Pan Krzysztof Kaczmarczyk w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej 

żadnego podmiotu, w odniesieniu do którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości. 

Informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego 

mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita 

Polska: 

W odniesieniu do Pana Krzysztofa Kaczmarczyka nie zamieszczono żadnych wpisów w  Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani do żadnego równoważnego mu rejestru 

prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o pozbawieniu osoby zarządzającej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 

reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, 

spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 

587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały 

miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Krzysztof Kaczmarczyk nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika 

w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  

Pan Krzysztof Kaczmarczyk nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także 

miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach 

cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby 

zarządzającej, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności 

Emitenta: 

W odniesieniu do Pana Krzysztofa Kaczmarczyka nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne 

postępowaniach cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla 

działalności Emitenta. 

 

4.20.2.  Osoby nadzorujące 

Zgodnie z § 8 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 5 członków. Kadencja Rady Nadzorczej 

trwa trzy łata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwała jeden rok. Członkowie Rady 

Nadzorczej począwszy od dnia 10 lipca 2012 r. powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. Pierwsza wspólna 

kadencja członków Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 10 lipca 2012 r. i będzie trwała do dnia 10 lipca 2015 

roku, zaś mandaty obecnych członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2014. 

Skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący: 

1. Pan Adam Chełchowski  -  Przewodniczący Rady Nadzorczej   

2. Pan Paweł Bala -  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

3. Pan Marek Kacprowicz -  Członek Rady Nadzorczej 

4. Pan Damian Czarnecki -  Członek Rady Nadzorczej 

5. Pan Wojciech Palukiewicz -  Członek Rady Nadzorczej 

 

1. Pan Adam Chełchowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Imię i nazwisko:  Adam Chełchowski 
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Zajmowane stanowisko:  Przewodniczący Rady Nadzorczej 

adres miejsca pracy: ul. Królewska 16  00-103 Warszawa 

wiek: 47 lat 

Termin upływu kadencji:  10 lipca 2015 r. 

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:: 

Pan Adam Chełchowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz National Louis University (MBA). 

Posiada licencje doradcy inwestycyjnego, nr 52 i maklera papierów wartościowych, nr 477. 

Przebieg kariery zawodowej: 

1993-1995  Biuro Maklerskie Arabski i Gawor s.c. - makler i Kierownik Działu Transakcji, 

1995-1996 Centralne Biuro Maklerskie Banku Pekao S.A. - Analityk oraz Doradca Inwestycyjny, 

1996-1999  Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. - Doradca Inwestycyjny, Członek Zarządu, 

1999-2006  Credit Suisse Life & Pensions PTE S.A. (wcześniej pod nazwą Winterthur PTE S.A.) - Dyrektor 

Departamentu Zarządzania Aktywami, Członek Zarządu, a od 2002 - Country CIO Grupy Credit 

Suisse Life & Pensions w Polsce, 

2006-2006     TFI Opoka S.A. w organizacji - Prezes Zarządu 

2006-2006 Dom Inwestycyjny Ipopema S.A. - Wiceprezes Zarządu 

2006-2007  Boryszew S.A. oraz Impexmetal S.A. - Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny obydwu spółek, 

2008-nadal  Capital Partners S.A. - Wiceprezes Zarządu, 

2011-nadal  TFI Capital Partners S.A. - Prezes Zarządu (do 2014 Wiceprezes Zarządu). 

Wskazanie, czy osoba nadzorująca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób 

nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w 

stanie upadłości 

Pan Adam Chełchowski w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej 

żadnego podmiotu, w odniesieniu do którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości. 

Informacje o wpisie dotyczącym osoby nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego 

mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita 

Polska: 

W odniesieniu do Pana Adama Chełchowskiego nie zamieszczono żadnych wpisów w  Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani do żadnego równoważnego mu rejestru 

prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o pozbawieniu osoby nadzorującej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 

reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, 

spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 

587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały 

miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Adam Chełchowski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika 

w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  

Pan Adam Chełchowski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także 

miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach 

cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby nadzorującej, 

jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 

W odniesieniu do Pana Adama Chełchowskiego nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne 

postępowaniach cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla 

działalności Emitenta. 
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2. Pan Paweł Bala - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Imię i nazwisko:  Paweł Bala 

adres miejsca pracy: ul. Królewska 16  00-103 Warszawa 

wiek: 42 lata 

Zajmowane stanowisko:  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji:  10 lipca 2015 r. 

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 

Pan Paweł Bala jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Wydział Finansów i Bankowości), 

posiada licencję maklera papierów wartościowych, nr 590. Jest założycielem Capital Partners S.A. 

Przebieg kariery zawodowej: 

1993-1995  Biuro Maklerskie Arabski i Gawor s.c. - Zastępca Dyrektora Oddziału w Warszawie, 

1995-2001  ProCapital S.A. - Członek Zarządu (od 1996), 

2002-2005  Tauro Invest sp. z o.o. - Prezes Zarządu 

2003-nadal  Capital Partners S.A. - Prezes Zarządu 

2005-nadal  Dom Maklerski Capital Partners S.A. - Wiceprezes Zarządu 

Wskazanie, czy osoba nadzorująca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób 

nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w 

stanie upadłości 

Pan Paweł Bala w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej żadnego 

podmiotu, w odniesieniu do którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości. 

Informacje o wpisie dotyczącym osoby nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego 

mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita 

Polska: 

W odniesieniu do Pana Pawła Bali nie zamieszczono żadnych wpisów w  Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych 

prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani do żadnego równoważnego mu rejestru prowadzonego na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o pozbawieniu osoby nadzorującej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 

reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, 

spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 

587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały 

miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Paweł Bala nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na 

własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  

Pan Paweł Bala nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów 

XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także miejsca 

żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach 

cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby nadzorującej, 

jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 

W odniesieniu do Pana Pawła Bali nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne postępowaniach 

cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności 

Emitenta. 

 

3. Pan Marek Kacprowicz - Członek Rady Nadzorczej 

Imię i nazwisko:  Marek Kacprowicz 

Zajmowane stanowisko:  Członek Rady Nadzorczej 
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adres miejsca pracy: ul. Św. M. Kolbe 9   59-220 Legnica 

wiek: 57 lat 

Termin upływu kadencji: 10 lipca 2015 r. 

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 

Pan Marek Kacprowicz jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna 

Handlowa) w Warszawie (Wydział Handlu Zagranicznego) 

Doświadczenie zawodowe: 

1983-1989   Impexmetal Warszawa - handlowiec i kierownik Sekcji Wyrobów z Miedzi 

1990-1995   Sinimpex Metals Pte Ltd - Singapur - Managing Director 

1996-1998   Impexmetal S.A.  - zastępca dyrektora  i dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego                  

1998-2002   Impexmetal S.A. -  Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu 

2002-2007   Huta Aluminium Konin S.A. - Prezes Zarządu 

2007-2013   Bipromet S.A. - Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu 

2013-nadal  KGHM Metraco S.A. - Prezes Zarządu 

Pan Marek Kacprowicz jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Centrozłom - Wrocław S.A. oraz Członkiem Rady 

Nadzorczej Alumetal S.A. 

Wskazanie, czy osoba nadzorująca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób 

nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w 

stanie upadłości 

Pan Marek Kacprowicz w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej 

żadnego podmiotu, w odniesieniu do którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości. 

Informacje o wpisie dotyczącym osoby nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego 

mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita 

Polska: 

W odniesieniu do Pana Marka Kacprowicza nie zamieszczono żadnych wpisów w  Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani do żadnego równoważnego mu rejestru 

prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o pozbawieniu osoby nadzorującej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 

reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, 

spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 

587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały 

miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Marek Kacprowicz nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika 

w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  

Pan Marek Kacprowicz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także 

miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach 

cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby nadzorującej, 

jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 

W odniesieniu do Pana Marka Kacprowicza nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne 

postępowaniach cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla 

działalności Emitenta. 

4. Pan Damian Czarnecki - Członek Rady Nadzorczej 

Imię i nazwisko:  Damian Czarnecki 

Zajmowane stanowisko:  Członek Rady Nadzorczej 
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adres miejsca pracy: ul. Królewska 16  00-103 Warszawa 

wiek: 34 lata 

Termin upływu kadencji: 10 lipca 2015 r. 

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 

Pan Damian Czarnecki jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

Doświadczenie zawodowe: 

2003-2005 Deloitte&Touche Sp. z o.o, - Associate 

2005 Heitman Financial Sp. z o.o.- Portfolio Accountant, 

2007-nadal TFI Capital Partners S.A. – Prokurent do 2014 roku, Wiceprezes Zarządu od 2014 roku, 

2010-nadal Capital Partners S.A. – Dyrektor Inwestycyjny 

Wskazanie, czy osoba nadzorująca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób 

nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w 

stanie upadłości 

Pan Damian Czarnecki w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej 

żadnego podmiotu, w odniesieniu do którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości. 

Informacje o wpisie dotyczącym osoby nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego 

mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita 

Polska: 

W odniesieniu do Pana Damiana Czarneckiego nie zamieszczono żadnych wpisów w  Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani do żadnego równoważnego mu rejestru 

prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o pozbawieniu osoby nadzorującej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 

reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, 

spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 

587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały 

miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Damian Czarnecki nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika 

w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  

Pan Damian Czarnecki nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także 

miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach 

cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby nadzorującej, 

jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 

W odniesieniu do Pana Damiana Czarneckiego nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne 

postępowaniach cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla 

działalności Emitenta. 

 

5. Pan Wojciech Palukiewicz - Członek Rady Nadzorczej 

Imię i nazwisko:  Wojciech Palukiewicz 

Zajmowane stanowisko:  Członek Rady Nadzorczej 

adres miejsca pracy: ul. Królewska 16  00-103 Warszawa 

wiek: 34 lata 

Termin upływu kadencji:  10 lipca 2015 r. 



Memorandum Informacyjne GekoPlast S.A. 

 

 
 

 

51 

 

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:: 

Pan Wojciech Palukiewicz jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Przebieg kariery zawodowej: 

2002 - 2003 Doradztwo Ekonomiczne – Dariusz Zarzecki, Analityk Finansowy, 

2003 - 2004 Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Analityk Spółek Small&Mid Caps, 

2004 - 2012 Boryszew SA oraz Impexmetal SA, Doradca Zarządu ds. Rozwoju, wcześniej: Z–ca Dyr. ds. 

Inwestycji i  Rozwoju, Specjalista ds. Relacji Inwestorskich i Inwestycji, 

2006 - 2007 Kuag Elana GmbH, Dyrektor Zarządzający, 

2008 - 2009 Huta Metali Nieżelaznych Szopienice S.A., Prezes Zarządu, 

2009 CenterNet S.A., Prezes Zarządu, 

2009 NFI Midas S.A., Członek Zarządu, 

2010 - nadal Capital Partners S.A., Dyrektor Inwestycyjny, 

2014 - nadal Plantator S.A., Prezes Zarządu, 

2014 - nadal  Prokurent, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. 

Wskazanie, czy osoba nadzorująca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób 

nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w 

stanie upadłości 

Pan Wojciech Palukiewicz w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej 

żadnego podmiotu, w odniesieniu do którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości. 

Informacje o wpisie dotyczącym osoby nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego 

mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita 

Polska: 

W odniesieniu do Pana Wojciech Palukiewicz nie zamieszczono żadnych wpisów w  Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani do żadnego równoważnego mu rejestru 

prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o pozbawieniu osoby nadzorującej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 

reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, 

spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 

587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały 

miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Wojciech Palukiewicz nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika 

w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  

Pan Wojciech Palukiewicz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także 

miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach 

cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby nadzorującej, 

jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 

W odniesieniu do Pana Wojciecha Palukiewicza nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne 

postępowaniach cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla 

działalności Emitenta. 
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4.21. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu , z 

uwzględnieniem podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 

Ustawy o Ofercie, wraz z informacjami o toczących się lub 

zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, 

karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób 

fizycznych posiadających ponad 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie 

dla działalności Emitenta  

Na dzień udostępnienia Memorandum Informacyjnego struktura akcjonariatu Spółki jest następująca:  

Akcjonariusz liczba akcji 
udział w kapitale 

zakładowym 
liczba 

głosów na WZ 
udział 

w głosach na WZ 

Capital Partners Investment I FIZ 5 305 285 93,73% 5 305 285 100,00% 

Emitent 354 715 6,27% 0  0,00% 

Razem 5 660 000 100,00% 5 305 285 100,00% 

 

Na dzień udostępnienia Memorandum Informacyjnego żadna osoba fizyczna nie posiada ponad 10% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Emitenta, 

 

  



Memorandum Informacyjne GekoPlast S.A. 

 

 
 

 

53 

 

5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

5.1. Sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2013 
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5.2. Skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartał roku 

obrotowego 2014 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1 Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta 
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Załącznik 2 Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta oraz treść podjętych 

uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki nie 

zarejestrowanych przez sąd 

 

1.  Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta  

 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

GEKOPLAST 

Tekst jednolity 

uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami WZ: nr 4/2010 z dnia 30.06.2010r. - akt notarialny Rep. A 

8493/2010, nr 4/2010 z dnia 8.09.2010r. - akt notarialny Rep. A 11729/2010, nr 4/2010 z dnia 10.12.2010r. - akt 

notarialny Rep. A 16394/2010, nr 20/2011 z dnia 27.06.2011r. - akt notarialny Rep. A 3503/2011, nr 3/2011 z dnia 

17.11.2011r. - akt notarialny Rep. A 17538/2011, 16/2012 z dnia 10.07.2012r. - akt notarialny Rep, A 

4.465/2012E 

§ 1. 

Firma, Siedziba 

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: GekoPlast Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skróconej firmy: GekoPlast S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego. 

3. Siedzibą Spółki jest Krupski Młyn. 

§ 2 

Założyciele 

Założycielem Spółki jest Capital Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

§ 3 

Obszar i Formy Działania, Czas Trwania 

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 

2. Spółka może otwierać oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą oraz może 

uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i prawa cywilnego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w 

ramach obowiązujących przepisów prawnych. 

3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

§ 4 

1.  Przedmiotem działalności Spółki jest: 

a. PKD 22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, 

b. PKD 20.16.Z - Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, 

c. PKD 22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, 

d. PKD 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, 

e. PKD 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyflkowana, 

f. PKD 28.24.Z - Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych, 

g. PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn, 

h. PKD 29.32.Z - Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem 

motocykli, 

i. PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych, 

j. PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 

k. PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne, 

l.  KD 49.41.Z - Transport drogowy towarów, 
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m.  PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 

n. PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach, 

o. PKD 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych, 

p. PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, 

q. PKD 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, 

r. PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,  

s. PKD 64.30.Z - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji, 

t. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

u. PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych, 

v. PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach 

działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia łub koncesji organu państwa, to 

rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub 

koncesji. 

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, 

którzy nic zgadzają się na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta 

większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów przy obecności osób przedstawiających co najmniej 

połowę kapitału zakład owego. 

§ 5 

Kapitał zakładowy i akcje 

1. Kapitał zakładowy wynosi 5.660.000,00 zł (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 

5.660.000 (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 

każda, w tym: 

a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), 

b) 1.740.000 (jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), 

c) 460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 1,00 

zł (jeden złoty)  

d) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 

złoty).  

e) 2.660.000 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty). 

2. [Usunięty] 

3. Akcje serii A, akcje serii B1, akcje serii B2, akcje serii C i akcje serii D objęte zostały w zamian za wkład 

pieniężny. 

4. [Usunięty] 

5. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. 

§ 5 

Organy Spółki 

1. Organami Spółki są: 

a. Walne Zgromadzenie, 

b. Rada Nadzorcza, 

c. Zarząd. 

§ 7 

Walne Zgromadzenie 
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1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne łub nadzwyczajne. 

2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 

3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. 

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 

pełnomocnika. 

5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej łub inna osoba przez niego wskazana. 

W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez 

Zarząd. 

6. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w 

Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy 

upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba 

wyznaczona przez sąd rejestrowy. 

7. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. 

8. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez 

względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną 

większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze. 

9. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz 

mniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy: 

a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 

b) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, 

c) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 

d) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej 

e) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych 

10. Nabycie i zbycie nieruchomości (rozumiane także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości 

nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

§ 8 

Rada Nadzorcza 

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. 

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy łata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden 

rok 

21. Członkowie Rady Nadzorczej począwszy od dnia 10 lipca 2012 r. powoływani są na wspólną trzyletnią 

kadencję. Pierwsza wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej rozpoczyna się w dniu 10 lipca 2012 r. 

3. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej będzie niższa niż wymagana obowiązującymi przepisami prawa 

pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, 

mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez 

członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej. 

4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez 

jednego z członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 

5. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z 

pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej. 

6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej 

pracami. 

7. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. 

W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. 

W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez 

członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. 

8. Organizacje i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa uchwalony przez Radę 

Nadzorczą regulamin. 

9. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał; 
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10. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny 

wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. 

11. Zarząd łub członek Rady mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad 

Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania 

wniosku. Jeżeli Przewodniczący łub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 

dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, 

miejsce i proponowany porządek obrad. 

12. Pismo (zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej) zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i 

miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z odpowiednimi materiałami i dokumentami powinno być 

dostarczone do wszystkich członków Rady Nadzorczej mailem lub listem poleconym lub kurierem lub faksem 

nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. 

13. W nagłych sprawach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie w krótszym czasie nie 

później jednak jak na 3 dni przed terminem posiedzenia. 

14. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są 

wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. 

15. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśłi wszyscy jej członkowie wyrażą 

na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności. 

16. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a 

wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 

17. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów 

rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

18. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 

19. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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. 

20. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym łub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady 

Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

21. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona 

obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów 

oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków 

Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. 

22. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki 

23. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 

a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków 

Zarządu co do podziału zysków łub pokrycia strat, 

b) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w 

pkt a), 

c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, 

e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków 

Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności. W 

przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu 

ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka 

Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w 

uchwale Rady Nadzorczej, 

f) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu 

umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków 

Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,  

g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, 

h) wyrażanie zgody na udzielenie prokury, 

i) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, 
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j) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, 

k) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązania lub 

dokonywanie wydatków, w pojedynczej łub powiązanych ze sobą transakcjach, nie uwzględnionych w 

budżecie Spółki lub spółki zależnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą 

Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 500.000 złotych łub jej 

równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, 

l) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie składników majątkowych Spółki lub spółki zależnej od 

Spółki, na podstawie transakcji nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub spółki zależnej od Spółki i 

wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości 

przekraczającej kwotę 500.000 złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu 

NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, 

m) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie 

wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, o wartości 

przekraczającej kwotę 500.000 złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu 

NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, 

n) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów 

finansowych Spółki (budżetów). 

24. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji 

na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

25. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały 

przez Walne Zgromadzenie. 

§ 9 

Zarząd 

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu 

powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. Pierwszy 

Zarząd Spółki powoływany jest przez założyciela spółki. 

2. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji 

Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: 

a. jeżeli zarząd jest jednoosobowy - Prezes Zarządu samodzielnie, 

b. jeżeli zarząd składa się z co najmniej dwóch osób - dwóch członków Zarządu działających łącznie lub 

członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 

4. Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub 

być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych. 

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej 

zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym 

samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym 

stosunkiem umownym członka Zarządu. 

6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 

7. Posiedzenia Zarządu Spółki może zwołać Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane. 

8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos 

Prezesa Zarządu. 

9.  Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały 

Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 

§ 10 

Rok Obrotowy i Rachunkowość 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. 
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2. Treść podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki nie 

zarejestrowanych przez sąd  

 

W dniu 2 grudnia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło Uchwałę nr 4/2014, w której 

punkcie III § 10. zawarte są postanowienia w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. Treść uchwały jest następująca: 

 

UCHWAŁA NR 4/2014 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI POD FIRMĄ: GEKOPLAST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRUPSKIM MŁYNIE 

Z DNIA 2 GRUDNIA 2014 ROKU 

W SPRAWIE: EMISJI WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA DO 

OBJĘCIA AKCJI SERII E, WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W DRODZE 

EMISJI AKCJI SERII E Z POZBAWIENIEM DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU 

ORAZ W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI 

Na podstawie art. 448 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 02 grudnia 2014 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego 

(dalej: „Program Motywacyjny”), uchwala się, co następuje:  

 

I.  EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA OBJĘCIA AKCJI 

SERII E 

§ 1. 

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian w § 5 ustęp 6,7 i 8 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 10 

niniejszej uchwały, uchwala się emisję od 1 (słownie: jeden) do 800.000 (słownie: osiemset tysięcy)  

imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, z prawem do objęcia akcji serii E Spółki z pierwszeństwem 

przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki (dalej „Warranty Subskrypcyjne” lub „Warranty”).  

2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii E Spółki (dalej 

„Akcja”) na warunkach ustalonych zgodnie z § 2– 3 niniejszej uchwały.  

3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.  

4. Warranty Subskrypcyjne nie będą miały formy dokumentu.  

5. Imienne Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.  

6. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu.  

7. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych powstają z chwilą ich wydania Osobie Uprawnionej i mogą 

być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku.  

8. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia Akcji 

w terminie wskazanym w ust. 7, wygasają z upływem tego terminu.  

§ 2. 

1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługuje członkom zarządu, kluczowym pracownikom i 

współpracownikom Spółki (dalej łącznie: „Osoby Uprawnione”), na warunkach określonych w uchwale Rady 

Nadzorczej w sprawie uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego (dalej: „Regulamin Programu 

Motywacyjnego”) oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w celu 

wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego. Lista Osób Uprawnionych zostanie ustalona 

na wniosek Zarządu przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze uchwały. Lista ta może być uzupełniana i 

zmieniana w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki.  

2. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania Warrantów 

Subskrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych jest w opinii 

akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co 

szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

3. Warranty Subskrypcyjne objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu warunków określonych w 

Regulaminie Programu Motywacyjnego.  

§ 3. 
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1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego 

szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego.  

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej 

Uchwały.  

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów zabezpieczających powodzenie emisji 

Warrantów Subskrypcyjnych.  

 

II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO  

§ 4. 

W trybie określonym w art. 448 KSH podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 

800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 800.000 (słownie: osiemset 

tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej 

„Akcje”).  

§ 5. 

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji posiadaczom 

Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie § 1 - 3 niniejszej uchwały.  

§ 6. 

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania Akcji.  

Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Akcji jest w opinii akcjonariuszy uzasadnione i leży w interesie Spółki, 

jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

§ 7. 

1. Prawo objęcia Akcji przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych.  

2. Akcje obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.   

3. Cena emisyjna jednej Akcji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty).  

4. Prawo objęcia Akcji może być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku.  

§ 8. 

1. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:  

a) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie od początku roku obrotowego do 

dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2– 3 KSH włącznie, Akcje te uczestniczą w zysku od 

pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;  

b) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane Uczestnikowi Programu w okresie po dniu dywidendy, o którym 

mowa w art. 348 § 2– 3 KSH do końca roku obrotowego - Akcje te uczestniczą w zysku począwszy od 

pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.   

2. W przypadku zdematerializowanych Akcji za wydanie Akcji, o którym mowa w ust. 1, uważa się zapisanie 

ich na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, zgodnie z przepisami o obrocie 

instrumentami finansowymi.  

§ 9. 

1. Postanawia się o ubieganiu o wprowadzenie Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect oraz o 

dematerializacji Akcji.  

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:  

a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Akcji do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji.  

3. Z zachowaniem postanowień uchwały nr 3  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02 grudnia 2014 

roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do 

ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji (Regulamin Programu Motywacyjnego), które powinny 

obejmować: warunki przyjmowania zapisów na Akcje, szczegółowe warunki subskrypcji, zasady dystrybucji i 
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przydziału Akcji, daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji, oraz do podjęcia wszelkich innych 

czynności niezbędnych w celu przygotowania, wynegocjowania i realizacji oferty.  

 

III. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI 

§ 10. 

Do § 5 Statutu Spółki dodaje się ust. 6,7 i 8 w następującym brzmieniu:   

„6. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 800.000 zł (słownie: 

osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.  

7.  Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 6,  jest przyznanie prawa do 

objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie 

uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02 grudnia 2014 roku. Uprawnionymi do 

objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę.  

8.  Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku.”  

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11. 

1. Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 5 Statutu Spółki w przedmiocie 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w brzmieniu ustalonym w § 10 niniejszej uchwały.  

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych w § 10 niniejszej uchwały.  
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Załącznik 3 Definicje i objaśnienia skrótów 
 

Akcje Serii A 
100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda 
wyemitowanych na podstawie aktu założycielskiego Spółki. 

Akcje Serii B1 
1.740.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł każda 
wyemitowanych na podstawie Uchwał nr 3/2011 i 4/2011 NWZ z dnia 30 czerwca 2010 roku. .  

Akcje Serii B2 
460.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł każda 
wyemitowanych na podstawie Uchwał nr 3/2011 i 4/2011 NWZ z dnia 30 czerwca 2010 roku.  

Akcje Serii C 
700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł każda 
wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3/2010 NWZ Spółki z dnia 10 grudnia 2010 roku.  

Akcje Serii D 
2.660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł każda 
wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 20/2011 ZWZ Spółki z dnia 27 czerwca 2011 roku. 

Akcje Sprzedawane 
850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta, będących przedmiotem Oferty 
Publicznej. 

Alternatywny 
System Obrotu,  
ASO,  
NewConnect 

Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie, organizowany 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect  

Aneks do 
Memorandum 

lub  Aneks 

Informacja o istotnych błędach lub niedokładnościach w treści Memorandum Informacyjnego 
lub o znaczących czynnikach mogących wpłynąć na ocenę Akcji Sprzedawanych, zaistniałych 
w okresie od udostępnienia Memorandum do publicznej wiadomości lub o których Emitent lub 
Sprzedający powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności 
Memorandum, udostępniana do publicznej wiadomości - zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o 
Ofercie - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia 
lub powzięcia o nim informacji w sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum 
Informacyjne. 

Cena Maksymalna 12,00 zł - najwyższa możliwa Cena Sprzedaży 

Cena Sprzedaży 

Cena po jakiej nastąpi nabycie Akcji Sprzedawanych w Ofercie. Cena Sprzedaży zostanie 
ustalona przez Sprzedającego po zakończeniu Procesu Budowy Księgi Popytu, na podstawie 
złożonych przez Inwestorów Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Akcji Sprzedawanych  i 
udostępniona do publicznej wiadomości w ostatnim dniu  Procesu Budowy Księgi Popytu w 
taki sam sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne. 

Deklaracja 
Zainteresowania 
Nabyciem Akcji 
Sprzedawanych 

lub  Deklaracja 

Oświadczenie woli Inwestora składane w Procesie Budowy Księgi Popytu, w którym Inwestor 
zobowiązuje się do nabycia określonej liczby Akcji Sprzedawanych i wysokość akceptowanej 
przez niego Ceny Sprzedaży. Deklaracja jest wiążąca Inwestora pod warunkiem otrzymania 
przez niego zaproszenia do złożenia Zapisu na Akcje Sprzedawane.    

Emitent, 

Spółka, 

Gekoplast  

Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie przy ulicy Krasickiego 13, zarejestrowana pod 
numerem Krajowego Rejestru Sądowego 0000498640 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w 
Gliwicach.  

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

Inwestor 
Osoba składająca Deklarację Zainteresowania Nabyciem Akcji Sprzedawanych i/lub Zapis na 
Akcje 

k.s.h. 
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity. Dz. U. z 2013 
r. poz. 1030 z późn. zm.) 

Klient Profesjonalny 
Klient profesjonalny w rozumieniu art. 3 pkt 39b lit. a-m Ustawy o Obrocie lub inny podmiot, 
który został  uznany za Klienta Profesjonalnego przez Oferującego, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 

KDPW, Depozyt, 
Krajowy Depozyt 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Memorandum 
Informacyjne 
lub 
Memorandum 

Niniejsze Memorandum Informacyjne sporządzone na potrzeby Oferty Publicznej, zgodnie z 
§ 30-40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych 
warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne sporządzone w związku z 
ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na 
rynku regulowanym (Dz. U. poz. 988). 
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MSiG Monitor Sądowy i Gospodarczy 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 

NWZ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Oferta Publiczna 
Oferta publiczna - w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie - Akcji Sprzedawanych 
dokonywana przez Sprzedającego na podstawie Memorandum Informacyjnego. 

Oferujący 

Dom Maklerski Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Królewska 16, 
00-103 Warszawa, o kapitale zakładowym 700.000 zł, w pełni opłaconym, wpisany do rejestru 
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 
pod nr KRS 0000065126. 

Organizator ASO 
lub Organizator 
Alternatywnego 
Systemu Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

pcc Podatek od czynności cywilnoprawnych 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności 

PLN, zł  złoty polski - jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

Prawo dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 826) 

Rada Nadzorcza,  
RN 

Rada Nadzorcza Gekoplast S.A. 

Regulamin ASO 
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 z dnia  
1 marca 2007 r. (z późn. zm.) Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Sprzedający 

Capital Partners Investment I FIZ z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16 00-103 
Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod nr RFi 541, o numerze NIP 
107-00-16-751, którego organem jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital 
Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16 00-103 Warszawa wpisane do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000258883, z kapitałem 
zakładowym opłaconym w całości w wysokości 659.820,00 zł  

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o 
Funduszach 
Inwestycyjnych 

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. 
poz. 157) 

Ustawa o Obrocie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 
2010 r. Nr 211 poz. 1384 z późn. zm.) 

Ustawa o ochronie 
konkurencji  

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 
331 z późn. zm.) 

Ustawa o Ofercie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.) 

Ustawa o 
rachunkowości 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.  
Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 

Ustawa pdof 
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000  
Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) 

Ustawa pdop 
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.  
Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

WZ Walne Zgromadzenie 

ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
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Załącznik 4 Formularze Zapisów na Akcje Sprzedawane 

Formularz nr 1  

Formularz zapisu na Akcje Serii D Gekoplast S.A. w Ofercie Publicznej 

[formularz dla osób fizycznych] 

Niniejszy dokument stanowi Zapis na Akcje Sprzedawane , to jest akcje serii D Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie 

(„Emitent”), oferowane w drodze Oferty Publicznej przez Dom Maklerski Capital Partners S.A. z  siedzibą w Warszawie 

(„Oferujący”), będące własnością Capital Partners Investment I FIZ z siedzibą w Warszawie („Sprzedający”), na warunkach 

określonych w Memorandum Informacyjnym opublikowanym 5 grudnia 2014 roku na stronach internetowych Emitenta 

www.gekoplast.pl i Oferującego www.dmcp.com.pl  („Memorandum”) oraz w  niniejszym Formularzu Zapisu. Akcje Serii D są 

akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.  

Konsekwencją złożenia niniejszego Zapisu i opłacenia go będzie nabycie Akcji Sprzedawanych w liczbie nie większej niż 

wskazana w niniejszym Zapisie, którą określi Sprzedający, zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum. 

1. Inwestor: 

a) Imię i nazwisko:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) Miejsce zamieszkania: ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   nr domu i mieszkania : . . . . . . . .  

     kod: . . . - . . . . .   miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) Adres do korespondencji:   jak wyżej    inny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d)  Rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nr PESEL. . . . . . . . . . . . . . . .  

e)  Status dewizowy:  rezydent   nierezydent  

2. Cena Sprzedaży: . . . . . . zł . . . . . gr 

3. Liczba Akcji Sprzedawanych objętych zapisem: . . . . . . . . . . ,  słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

4. Kwota wpłaty na akcje:  . . . . . . . . . . . . zł . . . . . gr, słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  

5. Rachunek, na który ma zostać dokonany zwrot środków: Nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  w  . . . . . . . . . .   

Uwaga:  

Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej 

kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i 

odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełniania formularza zapisu ponosi Inwestor. 

Oświadczenie osoby składającej zapis: 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią Memorandum, że treść ta jest dla mnie zrozumiała oraz że akceptuję 

warunki Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych. Równocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na brzmienie Statutu 

Gekoplast S.A. 

Zgadzam się zarówno na przydzielenie mi Akcji Sprzedawanych jak i ich nieprzydzielenie, przy czym nieprzydzielenie Akcji 

Sprzedawanych lub przydzielenie ich w liczbie mniejszej może nastąpić wyłącznie w następstwie zastosowania zasad 

przydziału akcji opisanych w Memorandum.  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

Oferty Publicznej oraz że dane osobowe w Formularzu Zapisu zostały podane dobrowolnie. Przyjmuję do wiadomości, iż 

przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Oświadczam, że wyrażam zgodę na 

przekazywanie  moich danych osobowych oraz informacji, związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje 

Sprzedawane Oferującemu, Sprzedającemu i Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz 

że upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji. 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Data i podpis składającego Zapis  Data, pieczęć, podpis i adres przyjmującego Zapis 

 

Dyspozycja Deponowania Akcji 

Ja, niżej podpisana(y), proszę o zdeponowanie przydzielonych mi Akcji Sprzedawanych na moim rachunku 

papierów wartościowych 

nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  prowadzonym przez . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Data i podpis składającego Dyspozycję Data, pieczęć i podpis przyjmującego Dyspozycję 
 

http://www.gekoplast.pl/
http://www.dmcp.com.pl/
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Formularz nr 2  
 

Formularz zapisu na Akcje Serii D Gekoplast S.A. w Ofercie Publicznej 

[formularz dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 

Niniejszy dokument stanowi Zapis na Akcje Sprzedawane , to jest akcje serii D Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie 

(„Emitent”), oferowane w drodze Oferty Publicznej przez Dom Maklerski Capital Partners S.A. z  siedzibą w Warszawie 

(„Oferujący”), będące własnością Capital Partners Investment I FIZ z siedzibą w Warszawie („Sprzedający”), na warunkach 

określonych w Memorandum Informacyjnym opublikowanym 5 grudnia 2014 roku na stronach internetowych Emitenta 

www.gekoplast.pl i Oferującego www.dmcp.com.pl  („Memorandum”) oraz w  niniejszym Formularzu Zapisu. Akcje Serii D są 

akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.  

Konsekwencją złożenia niniejszego Zapisu i opłacenia go będzie nabycie Akcji Sprzedawanych w liczbie nie większej niż 

wskazana w niniejszym Zapisie, którą określi Sprzedający, zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum. 

1.  Inwestor: 

a) Nazwa (firma) i siedziba:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) Adres: ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   nr domu i lokalu : . . . . . . . .  

     kod: . . . - . . . . .   miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) Adres do korespondencji:   jak wyżej    inny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d)  Numery identyfikacyjne:  KRS:  . . . . . . . . . . . ,  REGON . . . . . . . . . . . . . , inne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

e)  Status dewizowy:  rezydent   nierezydent  

2.  Osoba fizyczna działająca w imieniu Inwestora: 

a) Imię i nazwisko:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) Miejsce zamieszkania: ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   nr domu i mieszkania : . . . . . . . .  

     kod: . . . - . . . . .   miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) Adres do korespondencji:   jak wyżej    inny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d)  Rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   nr PESEL. . . . . . . . . . . . . . . . .   

e) Podstawa reprezentacji:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.  Osoba fizyczna działająca w imieniu Inwestora: 

a) Imię i nazwisko:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) Miejsce zamieszkania: ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   nr domu i mieszkania : . . . . . . . .  

     kod: . . . - . . . . .   miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) Adres do korespondencji:   jak wyżej    inny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d)  Rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   nr PESEL. . . . . . . . . . . . . . . . .   

e) Podstawa reprezentacji:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Cena Sprzedaży: . . . . . . zł . . . . . gr 

5. Liczba Akcji Sprzedawanych objętych zapisem: . . . . . . . . . . ,  słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

6. Kwota wpłaty na akcje:  . . . . . . . . . . . . zł . . . . . gr, słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  

7. Rachunek, na który ma zostać dokonany zwrot środków: Nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  w  . . . . . . . . . .   

Uwaga:  

Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej 

kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i 

odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełniania formularza zapisu ponosi Inwestor. 

Oświadczenie osób składających zapis: 

Działając w imieniu Inwestora niniejszym oświadczam(y), że zapoznałam(łem, liśmy) się z treścią Memorandum, że treść ta jest 

dla mnie (nas) zrozumiała oraz że akceptuję(emy) warunki Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych. Równocześnie 

oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na brzmienie Statutu Gekoplast S.A. 

http://www.gekoplast.pl/
http://www.dmcp.com.pl/


Memorandum Informacyjne GekoPlast S.A. 
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Działając w imieniu Inwestora zgadzam(y) się zarówno na przydzielenie Inwestorowi Akcji Sprzedawanych jak i ich 

nieprzydzielenie, przy czym nieprzydzielenie Akcji Sprzedawanych lub przydzielenie ich w liczbie mniejszej może nastąpić 

wyłącznie w następstwie zastosowania zasad przydziału akcji opisanych w Memorandum.  

Oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich (naszych) danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz że dane osobowe w Formularzu Zapisu zostały podane dobrowolnie. Przyjmuję(emy) 

do wiadomości, iż przysługuje mi (nam) prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Oświadczam(y), 

że wyrażam(y) zgodę na przekazywanie  moich (naszych) danych osobowych oraz informacji, związanych z dokonanym przez 

Inwestora zapisem na Akcje Sprzedawane Oferującemu, Sprzedającemu i Emitentowi, w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz że upoważniam(y) te podmioty do otrzymania tych informacji. 

 

 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Data i podpis(y) składającego(ych) Zapis Data, pieczęć, podpis i adres przyjmującego Zapis 

 

 

Dyspozycja Deponowania Akcji 

Ja (My), niżej podpisana(y, i), działając w imieniu Inwestora proszę(imy) o zdeponowanie przydzielonych 

Inwestorowi Akcji Sprzedawanych na jego rachunku papierów wartościowych 

 

nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  prowadzonym przez . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Data i podpis(y) składającego(ych) Dyspozycję Data, pieczęć, podpis i adres przyjmującego Dyspozycję 

 

 

 


