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CZĘŚĆ I - PODSUMOWANIE 

DZIAŁ A – WSTĘP I OSTRZEŻENIA 
 

A.1 Ostrzeżenie 

 a) Podsumowanie należy czytać jako wstęp do Prospektu Emisyjnego; 

b) każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora 
całości Prospektu Emisyjnego; 

c) w przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do informacji zawartych w Prospekcie 
Emisyjnym skarżący inwestor może, na mocy ustawodawstwa krajowego państwa członkowskiego, mieć 
obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu Emisyjnego przed rozpoczęciem 
postępowania sądowego; oraz 

d) odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które przedłożyły Podsumowanie, w tym jego 
tłumaczenia, jednak tylko w przypadku, gdy Podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub 
niespójne w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu Emisyjnego, bądź gdy nie 
przedstawia, w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu Emisyjnego, najważniejszych 
informacji mających pomóc inwestorowi przy rozważaniu inwestycji w dane papiery wartościowe. 

A.2 Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu emisyjnego na wykorzystanie 
prospektu emisyjnego do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego 
plasowania przez pośredników finansowych. 

Wskazanie okresu ważności oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać późniejszej 
odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas którego udzielana jest 
zgoda na wykorzystywanie prospektu emisyjnego. 

Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają zastosowanie do 
wykorzystywania prospektu emisyjnego. 

Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma 
obowiązek udzielać informacji na temat warunków oferty w chwili składania przez niego tej oferty. 

 Nie dotyczy. Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 
do obrotu 40 000 000 akcji serii M, wobec czego nie będą one podlegały późniejszej odsprzedaży ani ich 
ostatecznemu plasowaniu przez pośredników finansowych. 

DZIAŁ B – EMITENT 

B.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta.  

 Prawna i handlowa nazwa Emitenta brzmi: VISTULA GROUP Spółka Akcyjna.  

B.2 Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi swoją 
działalność, a także kraj siedziby emitenta.  

 Siedzibą Emitenta jest miasto Kraków. Siedziba Emitenta mieści się w Polsce. Emitent działa w formie prawnej 
spółki akcyjnej. Emitent podlega ustawodawstwu polskiemu i zgodnie z nim prowadzi swoją działalność.  

B.3 Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności emitenta oraz rodzaj 
prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych kategorii 
sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, wraz ze wskazaniem najważniejszych rynków, na 
których emitent prowadzi swoją działalność.  

 Grupa Emitenta specjalizuje się w projektowaniu oraz dystrybucji wysokiej jakości kolekcji mody dla mężczyzn i 
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kobiet oraz biżuterii. Vistula Group od 1993 r. jest notowana na GPW.  

Grupa Emitenta jest właścicielem dobrze rozpoznawalnych znaków towarowych w czterech głównych liniach: 

Vistula, Wólczanka, W.KRUK i Deni Cler. Emitent koncentruje się na zarządzaniu markami, projektowaniu odzieży 

i biżuterii oraz rozwoju własnej sieci sprzedaży w obydwu głównych segmentach.  

Obecne oblicze Vistula Group jako jednej z najbardziej znanych firm działających w branży odzieżowej 

i jubilerskiej w Polsce ukształtowane zostało w wyniku intensywnego procesu fuzji, przejęć i restrukturyzacji, 

dokonanego w ciągu ostatnich lat. Emitent nabywał i tworzył nowe marki odzieżowe, odnowił najbardziej 

rozpoznawalne marki oraz wzmocnił swoje możliwości perspektywicznym segmentem jubilerskim. Proces rozwoju 

obejmował połączenie ze spółką giełdową Wólczanka S.A. w 2006 r., przejęcie Galerii Centrum Sp. z o.o. na 

początku 2007 r., uzyskanie kontroli nad spółką giełdową W.KRUK S.A. w 2008 r. oraz formalne połączenie przez 

przejęcie majątku W.KRUK S.A. w grudniu 2008 r. W efekcie tych intensywnych działań Emitent zbudował grupę 

kapitałową, skupiającą znane polskie marki działające na rynku mody, biżuterii i towarów luksusowych. 

Dominująca działalność operacyjna Grupy Emitenta związana jest aktualnie z rozwojem następujących marek:  

- Vistula – na rynku polskim od 1967 roku, formalna moda męska obejmująca także klasyczną kolekcję 

linii Lantier oraz kolekcję linii Vistula Red będącej odbiciem najnowszych trendów w modzie.  

- W.KRUK – marka reprezentująca tradycyjne jubilerstwo.  

- Wólczanka – marka istniejąca od 1948 roku, występuje na rynku jako butik z ofertą koszul męskich, 

w tym także ekskluzywnej linii Lambert.  

- Deni Cler – marka wywodząca się z Mediolanu, oferująca luksusową odzież dla kobiet. 

Emitent w salonach W.KRUK oferuje także zegarki takich światowych marek jak między innymi: Rolex, IWC, 

Breitling, Omega czy Tag Heuer.  

Emitent powierza produkcję swoich kolekcji odzieży zaufanym podmiotom krajowym, gwarantującym usługi szycia 

i konfekcjonowania na najwyższym poziomie. Wybór i zakup tkanin (przede wszystkim włoskich) oraz wszelkich 

dodatków krawieckich, a także sporządzenie dokumentacji technicznej konkretnej odzieży należy wyłącznie do 

Emitenta. Emitent nabywa asortyment uzupełniający: obuwie, krawaty, dzianinę, dodatki skórzane i inne akcesoria 

u sprawdzonych dostawców zewnętrznych, produkujących z własnych materiałów, częściowo wg projektów 

Emitenta. Biżuteria wytwarzana jest przez sprawdzonych dostawców krajowych i zagranicznych, przy czym część 

biżuterii, w tym kolekcje autorskie, wytwarzana jest w pracowni jubilerskiej Emitenta. Grupa Emitenta powierzyła 

działania w zakresie logistyki specjalistycznej firmie zewnętrznej. 

Grupa Emitenta od lat dynamicznie rozwija własną sieć sprzedaży detalicznej. Obecnie prowadzi 261 salonów i 

stoisk firmowych o łącznej powierzchni sprzedażowej ok. 24 tys. m2, w tym: dla marki Vistula 73 salony, dla marki 

W.KRUK 78 salonów, dla marki Wólczanka 77 salonów, dla marki Deni Cler 33 salony (wg stanu na 31.08.2013r.).  

Dzięki odpowiedniej jakości produktu, komplementarności marek i oferty asortymentowej oraz elastycznie 

zarządzanej sieci sprzedaży Grupa Emitenta utrzymała poziom przychodów mimo dynamicznie zmieniających się 

warunków rynkowych i konkurencji szeregu marek zagranicznych oraz krajowych. Grupa Emitenta, oferując 

dopracowaną, klasyczną odzież i luksusową biżuterię korzystnie zmienia oblicze polskiego salonu, biura i ulicy.  

Produkty Grupy Emitenta obejmują: 

- klasyczną odzież męską: garnitury, marynarki, spodnie, koszule, płaszcze i kurtki, 

- akcesoria uzupełniające garderobę męską: skórzane buty, paski, portfele, torby i teczki, dzianiny, 

krawaty, muchy, poszetki, szale, spinki, okulary, parasole, bieliznę, skarpety itp., 

- luksusową biżuterię ze złota, platyny, srebra, z brylantami i innymi kamieniami naturalnymi 

- unikatowe kolekcje autorskie oraz modowe kolekcje biżuterii,  

- luksusowe zegarki marek zewnętrznych 

- klasyczną odzież damską oraz akcesoria: apaszki, buty, kapelusze, torebki. 

Głównymi odbiorcami produktów Grupy Emitenta są klienci detaliczni w Polsce, charakteryzujący się wyższym 

poziomem zamożności i rozwiniętymi potrzebami w zakresie estetyki oraz jakości noszonej odzieży oraz biżuterii. 

Do pozostałych odbiorców Emitenta zaliczają się zagraniczni producenci markowej mody męskiej. 
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Grupa Emitenta osiąga przychody w segmencie (rynku) jubilerskim, na które składają się przychody ze sprzedaży 
biżuterii własnej i zegarków marek obcych oraz w segmencie (rynku) odzieżowym, na który składają się przychody 
ze sprzedaży odzieży męskiej, damskiej, akcesoriów i butów oraz usługi przerobu i pozostałe. W 2012 r. łącznie 
segment odzieżowy przyniósł Grupie Emitenta przychody w wysokości 231 877 tys. zł, natomiast segment 
jubilerski przychody w wysokości 156 556 tys. zł. W I półroczu 2013 r. segment odzieżowy przyniósł Grupie 
Emitenta przychody w wysokości 112 219 tys. zł, a segment jubilerski – przychody w wysokości 69 741 tys. zł.  

B.4a Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na emitenta 
oraz na branże, w których emitent prowadzi działalność. 

 W okresie od zakończenia 2012 r. do Dnia Prospektu w Grupie Emitenta obserwowana jest poprawa rentowności 

sprzedaży, osiągana zarówno w segmencie odzieżowym, jak również w segmencie jubilerskim. W I półroczu 2013 

r. przychody ze sprzedaży Grupy Emitenta wyniosły ogółem 185,8 mln zł (spadek o 0,9%) w stosunku do I 

półrocza 2012 r., przy czym segment odzieżowy przyniósł 112,2 mln zł (spadek o 1,7%), natomiast segment 

jubilerski przyniósł 69,7 mln zł (spadek o 1,5%). Tendencja spadkowa w kolejnych miesiącach 2013 r. utrzymała 

się w segmencie odzieżowym. Do ujemnej dynamiki przychodów segmentu odzieżowego przyczyniło się znaczące 

obniżenie przychodów poza siecią detaliczną, tj. usług przerobu uszlachetniającego i sprzedaży hurtowej. 

Równocześnie w Grupie Emitenta przełamany został trend spadkowy w obszarze realizowanych marż brutto, 

zapoczątkowany w 2011 r. w wyniku niestabilnej sytuacji na rynku walutowym oraz surowcowym. Spadek cen 

surowca oraz względne ustabilizowanie się polskiej waluty w okresie minionego półrocza spowodowały spadek 

cen zakupu produktów. Marża brutto w segmencie odzieżowym wyniosła w I półroczu 2013 r. 54,5% wobec 51,7% 

w analogicznym okresie 2012 r. W segmencie jubilerskim marża brutto zwiększyła się do 50,4% z poziomu 48,6% 

w I półroczu 2012 r. Poziom marż w kolejnych miesiącach 2013 r. kontynuował pozytywną tendencję. Poziom cen 

sprzedaży w Grupie Emitenta nie uległ istotnym zmianom. Równocześnie z uwagi na stabilizację w obszarze 

przychodów Grupa Emitenta w kolejnych okresach notuje pogorszenie wskaźnika obrazującego zarządzanie 

zapasami i nominalny przyrost wartości zapasów oraz polepszenie wskaźnika obrazującego zarządzanie 

zobowiązaniami i należnościami. W roku 2013 Grupa Emitenta kontynuuje proces optymalizacji i obniżania 

kosztów ogólnych działalności (koszty ogólne działalności stanowiły 10,5% przychodów ze sprzedaży w I półroczu 

2013 r. wobec 10,6% w I półroczu 2012 r.), a także kosztów sprzedaży z uwagi na względne ustabilizowanie się 

polskiej waluty względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Koszty sprzedaży wyniosły 66,8 mln zł i były 

niższe 3,7% w stosunku do poziomu z I półrocza 2012 r. 

B.5 Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie – w przypadku emitenta, który jest 
częścią grupy.  

 Grupę Kapitałową tworzy Emitent oraz 6 spółek zależnych, w tym: (i) DCG SA z siedzibą w Warszawie, w której 

Emitent posiada 4.363.600 akcji; (ii) Wólczanka Production 3 sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, w 

której Emitent posiada 1.000 udziałów; (iii) Vistula Market sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w której Emitent 

posiada 80 udziałów; (iv) Vipo sp. z o.o. (w upadłości) z siedzibą w Kaliningradzie, Federacja Rosyjska, w której 

Emitent posiada 100 udziałów; (v) Young SA (w likwidacji) z siedzibą w Petersburgu, Federacja Rosyjska, w której 

Emitent posiada 100 udziałów. We wszystkich wymienionych w pkt. (i) – (v) spółkach Emitent posiada 100% 

kapitału zakładowego i głosów na WZ. Ponadto w skład Grupy Kapitałowej wchodzi Andre Renard sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, w której Emitent posiada 70 udziałów, co stanowi 70% kapitału zakładowego i głosów na 

zgromadzeniu wspólników. 

B.6 W zakresie znanym emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób bezpośredni lub 
pośredni, mają udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa 
krajowego emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób.  

Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli ma to 
zastosowanie.  

W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, należy podać, czy emitent jest bezpośrednio lub pośrednio 
podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub kontrolujący, a także 
opisać charakter tej kontroli.  
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Lp. Nazwa akcjonariusza 

Liczba 
posiadanych 

akcji  
(w szt.) 

Udział  
w kapitale 

zakładowym 
(w %)  

Liczba głosów 
na WZA 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

na WZA  
(w %)  

1 
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota 
Jesień” 

34 321 341 19,74 34 321 341 19,74 

2 IPOPEMA TFI * 21 869 999 12,58 21 869 999 12,58 

3 ING Otwarty Fundusz Emerytalny 19 689 864 11,33 19 689 864 11,33 

4 
ALMA MARKET S.A. wraz z podmiotem 
zależnym KRAKCHEMIA S.A. ** 

14 974 589 8,61 14 974 589 8,61 

5 
Pioneer Pekao Investment Management 
S.A.*** 

9 244 728 5,32 9 244 728 5,32 

 Razem 100 100 521 57,58 100 100 521 57,58 

* dotyczy akcji Emitenta posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI. Zgodnie z informacjami 
posiadanymi przez Emitenta, IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych jest akcjonariuszem 
Emitenta posiadającym 5,02% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, 
natomiast żaden z pozostałych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez IPOPEMA TFI nie osiągnął 5% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

. 

** pośrednio pan Jerzy Mazgaj – Prezes Zarządu ALMA MARKET S.A., będący znaczącym akcjonariuszem ALMA MARKET 
S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej VISTULA GROUP S.A. 

*** dotyczy akcji wchodzących w skład portfeli wszystkich klientów Pioneer Pekao Investment Management S.A („PPIM”,) 
zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych. Podgrupę 
wszystkich portfeli klientów PPIM stanowi portfel należący do Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, który zgodnie z 
informacjami posiadanymi przez Emitenta, jest akcjonariuszem Emitenta posiadającym 5,04% udziału w kapitale zakładowym 
oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Znaczni akcjonariusze Emitenta nie posiadają innych praw głosu.  

Emitent nie jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym przez inny podmiot 
posiadający lub kontrolujący. 

B.7 Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta.  

Opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego emitenta w okresie objętym 
najważniejszym historycznymi informacjami finansowymi lub po zakończeniu tego okresu.  

 Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta (tys. zł): 

Wyszczególnienie I pół. 2013 I pół. 2012 2012 2011 2010 

Przychody ze sprzedaży 185 825 187483 395 513 387 703 353 921 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 98 479 95 416 204 892 206 993 194 662 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) 10 459 12 509 28 086 25 329 23 265 

Amortyzacja 5 736 6 240 12 265 13 784 15 934 

Koszty finansowe 9 235 10 831 21 275 26 307 22 432 

Zysk (strata) brutto 5 176 3 141 9 286 1 461 1 558 

Zysk (strata) netto roku obrotowego 4 416 2 300 12 276 6 1 663 

Aktywa razem 620 839 621 341 640 535 642 905 642 990 

Aktywa trwałe, w tym: 429 528 431 457 432 795 443 671 454 420 

Inne wartości niematerialne 115 330 116 075 115 751 116 499 117 329 

Wartość  firmy 244 143 244 143 244 143 244 143 244 133 

Aktywa obrotowe, w tym: 191 311 189 884 207 740 199 234 188 570 

Zapasy 156 174 152 726 174 078 162 438 144 313 

Kapitał własny, w tym: 337 720 305 590 333 230 303 217 301 027 

Kapitał podstawowy 29 003 24 541 29 003 24 541 24 541 

Zobowiązania i rezerwy razem 283 119 315 751 307 305 339 688 341 963 

Zobowiązania długoterminowe, w tym: 145 218 156 484 148 768 169 658 177 757 
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Kredyty i pożyczki długoterminowe 144 866 156 092 148 408 169 401 177 431 

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 117 094 134 606 138 169 141 074 127 962 

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 6 749 26 962 5 724 7 163 6 287 

Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek 
długoterminowych 

6 303 7 713 7 514 7 713 16 914 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych (obligacje) 

50 000 50 000 50 101 50 000 50 000 

Przepływy netto z działalności operacyjnej, w tym:  -843 -16 923 - 1 242 3 886 10 656 

Odsetki zapłacone  -7 007 -9 074 -17 627 -21 068 -20 427 

Przepływy netto z działalności inwestycyjnej, w tym: -3 149 11 438 9 554 276 -7 274 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -3 473 -4 201 -7 001 -10 780 -9 248 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -63 6 504 -5 770 -16 154 162 

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków 
pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 

- 4 055 1 019 2 542 -11 992 3 544 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,03 0,02 0,10 0 0,01 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,03 0,02 0,10 0 0,01 

Wartość księgowa na jedną akcję 2,52 2,74 2,49 2,72 2,7 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję  2,36 2,47 2,33 2,53 2,52 

Źródło: Śródroczne i historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta, opracowane na podstawie zbadanych przez biegłego 
rewidenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2012 r., 2011 r., 2010 r. oraz skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych za I pół. 2013 r, poddanych przeglądowi przez biegłego rewidenta.. 

Opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego Grupy Emitenta  

W okresie 2010 - 2013 sytuacja Grupy Emitenta ulegała wahaniom, niemniej jednak w każdym roku Grupa 
Emitenta wypracowała zysk z działalności operacyjnej oraz zysk netto. Najważniejszymi zdarzeniami, które miały 
wpływ na wyniki działalności operacyjnej w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, była obsługa 
zadłużenia, zaciągniętego w 2008 r. na sfinansowanie wezwania na spółkę W.KRUK S.A., realizacja działań 
restrukturyzacyjnych, których celem była przede wszystkim poprawa kondycji finansowej Grupy Emitenta, 
wykorzystanie efektów synergii wynikających z połączenia ze spółką W.KRUK S.A. oraz organiczny rozwój 
czterech głównych marek własnych: Vistula, Wólczanka, W.KRUK oraz Deni Cler. Podjęte działania 
restrukturyzacyjne miały także złagodzić negatywny wpływ na wyniki Spółki ogólnej dekoniunktury gospodarczej 
oraz obniżenia nastrojów konsumenckich. Grupa Emitenta wynegocjowała szereg aneksów i zmian, dotyczących 
bardziej korzystnego harmonogramu i warunków spłat zadłużenia. Kolejnym z efektów podjętych działań, 
prowadzącym do zdecydowanej poprawy kondycji finansowej, było przeprowadzenie w III kw. 2013 r. 
Refinansowania Zadłużenia Grupy Emitenta, dzięki któremu istotnie zmniejszyło się zadłużenie Grupy Emitenta, a 
w latach 2013 – 2018 istotnie zostaną obniżone koszty finansowe i tym samym zmniejszy się ryzyko stóp 
procentowych. 

W analizowanym okresie Grupa Emitenta nie zanotowała znaczących zmian w przychodach ze sprzedaży. 
Zanotowane wahania w kategorii przychodów ze sprzedaży wynikały przede wszystkim z organicznego rozwoju 
Grupy Emitenta przy ograniczonej skłonności konsumentów do dokonywania zakupów oraz działań polegających 
na otwieraniu nowych salonów przy równoczesnym zamykaniu salonów trwale nierentownych. Pomimo niezbyt 
sprzyjającego otoczenia makroekonomicznego Grupa Emitenta w latach 2010-2012 notowała systematyczny 
wzrost zysku z działalności operacyjnej (o blisko 9% w 2011 r. w stosunku do 2010 oraz o blisko 11% w 2012 r. w 
stosunku do 2011 r.). Należy zauważyć, że na wynik operacyjny w 2011 r. oraz 2012 r. istotny dodatni wpływ miała 
sprzedaż majątku trwałego. Znaczny spadek zysku netto w stosunku do zysku operacyjnego w latach 2010-2012 
oraz w I pół. 2012 i I pół. 2013 r. wynikał z ponoszenia przez Grupę Emitenta wysokich kosztów finansowych z tyt. 
obsługi zadłużenia. Na koniec 2010 r. zysk netto wyniósł 1 663 tys. zł a jego wzrost w stosunku do zysku brutto 
wynikał z rozliczenia części odroczonego podatku w wysokości – (minus) 571 tys. zł, przy podatku roku bieżącego 
466 tys. zł. Na koniec 2011 r. zysk netto spadł do 6 tys. zł co wynikało z obciążenia wyniku podatkiem odroczonym 
w wysokości 961 tys. zł, przy podatku roku bieżącego 494 tys. zł. Z kolei na wzrost wartości zysku netto w 2012 r. 
miał wpływ wzrost zysku operacyjnego, spadek kosztów finansowych oraz rozliczenie straty podatkowej na 
sprzedaży udziałów w Galerii Centrum Sp. z o.o. (utworzono aktywo na stratę podatkową). W I pół. 2013 r. zysk z 
działalności operacyjnej był niższy o ponad 16% od zysku z operacyjnego z I pół. 2012 r., na co istotny wpływ 
miało ujęcie w I pół. 2012 r. 6 378 tys. zł zysku ze sprzedaży aktywów trwałych. Pomimo spadku zysku z 
działalności operacyjnej w I pół. 2013 r. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej, nastąpił wzrost zysku 
brutto oraz zysku netto z uwagi na niższe koszty finansowe oraz wyższe przychody finansowe.  

Kapitał własny Grupy Emitenta w latach 2010 – 2012 oraz w I pół. 2013 r. systematycznie rósł z 301 027 tys. zł na 
koniec 2010 r. do 337 720 tys. zł na koniec I pół. 2013 r. Wzrost kapitału własnego wynikał przede wszystkim z 
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zatrzymywania w Spółce wypracowanych zysków oraz wzrostu kapitału podstawowego w związku z emisją akcji 
serii K. Zobowiązania i rezerwy Grupy Emitenta na przestrzeni lat 2010 – 2012 oraz w I pół. 2013 r. 
systematycznie spadały (z 341 963 tys. zł na koniec 2010 r. do 283 119 tys. zł na koniec I pół. 2013 r.). Wynikało 
to przede wszystkim ze zmniejszania się zobowiązań kredytowych w wyniku ich sukcesywnej spłaty oraz 
rozwiązywania rezerw długo i krótkoterminowych obejmujących głównie poręczenia udzielone Galerii Centrum Sp. 
z o.o. W prezentowanym okresie Grupa Emitenta utrzymywała zobowiązania z tytułu emisji obligacji 
krótkoterminowych na stałym poziomie. Grupa Emitenta w sierpniu 2010 r. przeprowadziła emisję obligacji serii A, 
w kwocie 50 000 tys. zł, w celu spłaty części zadłużenia krótkoterminowego oraz zasilenia kapitału obrotowego w 
zakresie finansowania zakupu nowych kolekcji jubilerskich marki W.KRUK, po czym w grudniu 2011 r. Grupa 
Emitenta zrolowała emisję obligacji serii A na serię B a w grudniu 2012 r. serię B na serię C o takiej samej wartości 
nominalnej. 

Wartość aktywów obrotowych w latach 2010 – 2012 ulegała systematycznemu zwiększaniu. Największą część 
aktywów obrotowych Grupy Emitenta w prezentowanym okresie stanowiły zapasy (od 77% do 84% aktywów 
obrotowych). W latach 2010 – 2012 poziom zapasów rośnie z poziomu 144 313 tys. zł do 174 078 tys. zł. Wzrost 
ten wynikał ze wzrostu sprzedaży Grupy Emitenta, wzrostu cen towarów w tym złota oraz wzrostu zatowarowania 
(głównie w segmencie jubilerskim). Spadek wartości zapasów w I pół. 2013 r. w stosunku do końca 2012 r. wynikał 
z sezonowości sprzedaży. 

W 2010 r. Grupa Emitenta osiągnęła dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 10 656 tys. zł. 
Zysk netto został skorygowany w górę o kwotę 8 993 tys. zł. Działalność inwestycyjna Grupy Emitenta w 2010 r. 
spowodowała wypływ gotówki w wysokości 7 274 tys. zł - poniesione zostały wydatki w wysokości 9 286 tys. zł 
z tytułu inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, obejmujące przede wszystkim 
nakłady na otwarcie 18 nowych salonów i stoisk firmowych. Grupa Emitenta równocześnie uzyskała wpływy 
z działalności inwestycyjnej w kwocie 2 012 tys. zł, obejmujące głównie wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów 
trwałych oraz wpływy ze spłaty udzielonych pożyczek. W wyniku działalności finansowej środki pieniężne 
zwiększyły się o kwotę 162 tys. zł. Wpływy w wysokości 52 547 tys. zł pochodziły z emisji obligacji serii A oraz 
zaciągniętych pożyczek i kredytów. Z kolei wypływ środków pieniężnych spowodowany był spłatą kredytów i 
pożyczek w kwocie 49 741 tys. zł oraz płatnością zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego. Łącznie środki 
pieniężne w 2010 r. zwiększyły się o 3 544 tys. zł a ich stan na koniec roku wyniósł 23 945 tys. zł. 

W 2011 r. Grupa Emitenta osiągnęła dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 3 886 tys. zł. Zysk 
netto został skorygowany w górę o kwotę 3 880 tys. zł. Działalność inwestycyjna Grupy Emitenta w 2011 r. 
spowodowała wpływ gotówki w wysokości 276 tys. zł - poniesione zostały wydatki w wysokości 11 368 tys. zł 
głównie na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, obejmujące przede wszystkim 
nakłady na otwarcie 24 nowych salonów i stoisk firmowych. Grupa Emitenta uzyskała wpływy z działalności 
inwestycyjnej w kwocie 11 644 tys. zł, obejmujące głównie wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych w 
Myślenicach, Opatowie i Wieruszowie oraz wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych. W wyniku działalności 
finansowej środki pieniężne zmniejszyły się o kwotę 16 154 tys. zł. Wpływy w wysokości 15 019 tys. zł pochodziły 
z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Z kolei wypływ środków pieniężnych spowodowany był spłatą kredytów i 
pożyczek w kwocie 29 695 tys. zł oraz płatnością zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (1 478 tys. zł). 
Łącznie środki pieniężne w 2011 r. zmniejszyły się o 11 992 tys. zł a ich stan na koniec roku wyniósł 11 953 tys. zł. 

W 2012 r. Grupa Emitenta osiągnęła ujemne przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 1 242 tys. zł. Zysk 
netto został skorygowany w dół o kwotę (minus) 13 518 tys. zł. Działalność inwestycyjna Grupy Emitenta w 2012 r. 
spowodowała wpływ gotówki w wysokości 9 554 tys. zł - poniesione zostały wydatki w wysokości 7 420 tys. zł 
z tytułu inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, obejmujących przede wszystkim 
nakłady na otwarcie 23 nowych salonów i stoisk firmowych. Grupa Emitenta równocześnie zbyła rzeczowe aktywa 
trwałe o wartości 16 981 tys. zł (Warszawa, Poznań) oraz zanotowała wpływy z tytułu zapłaty rat ze sprzedaży 
środków trwałych z poprzednich lat (w wysokości 1,6 mln zł). W wyniku działalności finansowej środki pieniężne 
zmniejszyły się o kwotę 5 770 tys. zł, głównie z uwagi na  wypływ środków pieniężnych z tytułu spłaty kredytów i 
pożyczek (45 276 tys. zł) oraz płatności z tytułu umów leasingu finansowego (229 tys. zł). Emitent w celu 
zmniejszenia zadłużenia spłacił poza harmonogramem spłat rat kapitałowych dodatkowe 12,3 mln zł kredytów. 
Źródłem finansującym dodatkowe spłaty były zawarte w I półroczu 2012 r. transakcje sprzedaży nieruchomości. Z 
kolei wpływy pochodziły z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 22 145 tys. zł oraz z emisji akcji serii K 
w wysokości 17 590 tys. zł. Wobec powyższego przepływy pieniężne razem w 2012 r. były dodatnie i osiągnęły 
kwotę 2 542 tys. zł, co spowodowało zwiększenie środków pieniężnych na koniec roku do wysokości 14 495 tys. 
zł. 

W I pół. 2013 r. Grupa Emitenta osiągnęła ujemne przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 843 tys. zł. 
Zysk netto został skorygowany w dół o kwotę - (minus) 5 259 tys. zł. Działalność inwestycyjna Grupy Emitenta w I 
pół. 2013 r. spowodowała wpływ gotówki w wysokości 3 149 tys. zł. Poniesione zostały wydatki w wysokości 3 593 
tys. zł głównie na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, obejmujące przede 
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wszystkim nakłady na otwarcie nowych salonów i stoisk firmowych. Grupa Emitenta uzyskała wpływy 
z działalności inwestycyjnej w kwocie 429 tys. zł (głównie ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych). W wyniku 
działalności finansowej środki pieniężne zmniejszyły się o kwotę 63 tys. zł. Wpływy w wysokości 1 182 tys. zł 
pochodziły z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Z kolei wypływ środków pieniężnych spowodowany był spłatą 
kredytów i pożyczek oraz płatnością zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego. Łącznie środki pieniężne na 
koniec I półrocza 2013 r. zmniejszyły się o 4 055 tys. zł a ich stan na koniec okresu wyniósł 10 440 tys. zł. 

W okresie przypadającym po śródrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za I pół. 2013 r. zaszły 
następujące istotne zmiany dotyczące struktury finansowania oraz źródeł kapitału Grupy Emitenta w związku z 
Refinansowaniem Zadłużenia:  

 W dniu 13.08.2013 r. Grupa Emitenta dokonała przydziału 140.000 obligacji serii D o łącznej wartości 
nominalnej 140 mln złotych, zapadających w 2018 r., z harmonogramem częściowego 
przedterminowego wykupu. Wszystkie zaoferowane obligacje serii D zostały objęte i opłacone. 

 W dniu 13.08.2013 r. Grupa Emitenta dokonała przydziału 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii 
M, emitowanych w ramach subskrypcji prywatnej, o wartości nominalnej 0,20 zł każda i cenie emisyjnej 
wynoszącej 0,80 zł za jedną akcję serii M. W dniu 16.09.2013 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia 
kapitału we właściwym sądzie rejestrowym. W związku z powyższym kapitał własny Grupy Emitenta 
uległ zwiększeniu o 32 mln zł pomniejszone o koszty emisji. 

 W dniu 13.08.2013 r. w wyniku ugody zawartej z Raport 5 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym 
Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Krakowie, z wierzycielem Fortis Lease Polska sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz z wierzycielem BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w 
Warszawie, nastąpiło refinansowanie zadłużenia Grupy Emitenta, polegające na spłacie całości 
dotychczasowego zadłużenia w Grupie BNP Paribas w wyniku pozyskania środków z emisji akcji serii M 
oraz emisji obligacji serii D. 

 W dniu 16.08.2013 r. Grupa Emitenta dokonała przedterminowego wykupu obligacji serii C o łącznej 
wartości nominalnej 50 mln złotych z pierwotnym terminem wykupu 20.12.2013 r. Wykup został 
dokonany według wartości nominalnej obligacji wraz z naliczonymi odsetkami. 

Łącznie wierzytelności objęte powyższymi ugodami wynosiły 169,1 mln zł na 30.06.2013 r., ponadto 
zabezpieczone były szeregiem hipotek i zastawów rejestrowych na majątku Emitenta (m. in. nieruchomościach, 
rzeczach ruchomych, znakach towarowych, zapasach).  Natomiast łączna kwota do zapłaty, wynikająca z 
zawartych ugód, wynosiła 117,3 mln zł. 

Refinansowanie Zadłużenia umożliwiło zamianę zadłużenia z tytułu kredytów i krótkoterminowych obligacji na 
zadłużenie z tytułu obligacji pięcioletnich (140,0 mln zł) oraz kapitał akcyjny, przyniosło redukcję kwot zadłużenia, 
obniżenie kosztów finansowych Grupy Emitenta w perspektywie lat 2013-2018, rozliczenie poręczeń dla upadłej 
spółki zależnej oraz zwolnienie hipotek na nieruchomościach.  

 W dniu 11 września 2013 r. Emitent podpisał umowę wielocelową o kredyt w rachunku bieżącym na 
kwotę 10,0 mln zł, limit gwarancyjny 1 na kwotę 5,0 mln euro, limit gwarancyjny 2 na kwotę 800,0 tys. 
USD i limit gwarancyjny 3 na kwotę 2,6 mln zł z Alior Bank S.A.  

 

B.8 Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru.   

 Nie dotyczy; wg Zarządu Emitenta brak jest przesłanek sporządzenia informacji finansowych pro forma. 

B.9 W przypadku prognozowania lub szacowania zysków należy podać wielkość liczbową.  

 Nie dotyczy; Emitent nie podawał do publicznej wiadomości prognozowanych ani szacunkowych wyników 
finansowych. 

B.10 Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do 
historycznych informacji finansowych.  

 Nie dotyczy; Żaden z biegłych rewidentów nie odmówił wyrażenia opinii o badanych historycznych informacjach 
finansowych. Opinie wyrażone przez biegłych rewidentów nie były negatywne ani nie zawierały zastrzeżeń.   
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B.11 W przypadku, gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego obecnych 
potrzeb, należy załączyć wyjaśnienie.  

 Nie dotyczy; Zarząd Emitenta oświadcza, iż poziom kapitału obrotowego, rozumianego jako zdolność Grupy 
Emitenta do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz innych dostępnych płynnych zasobów w celu 
terminowego spłacenia swoich zobowiązań jest wystarczający na pokrycie potrzeb Grupy Emitenta w okresie co 
najmniej 12 kolejnych miesięcy od Dnia Prospektu. 

DZIAŁ C – PAPIERY WARTOŚCIOWE 

C.1 Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w 
tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych.  

 Akcje zwykłe na okaziciela serii M. 

C.2 Waluta emisji papierów wartościowych.  

 Złoty polski. 

C.3 Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni. Wartość 
nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej.  

 Kapitał zakładowy Emitenta reprezentuje 173.861.625  akcji, które zostały opłacone w pełni.  

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 złotego. 

C.4 Opis praw związanych z papierami wartościowymi.  

 Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w 
Statucie Emitenta oraz w innych przepisach prawa.  

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:  

1) Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym 
przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 KSH). 
Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.  
2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru) 
(art. 433 KSH).  

3) Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta.  

4) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w 
przypadku jej likwidacji (art. 474 KSH).  

5) Prawo do zbywania posiadanych akcji. 

6) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem.  

7) Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę 
(umorzenie dobrowolne).  

Prawa korporacyjne związane z papierami wartościowymi Spółki:  

Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce:  

1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na Walnym 
Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH).  

2) Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie 
w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH).  

3) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia 
przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 1 
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KSH).  

4) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 KSH.  

5) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 KSH).  

6) Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki 
publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych);  

7) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności 
zgodnie z art. 428 KSH.  

8) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (art. 328 § 6 KSH).  

9) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego 
wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed 
Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH).  

10) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH).  

11) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia 
przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).  

12) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu. (art. 410 § 2 KSH).  

13) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał 
(art. 421 § 3 KSH).  

14) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art. 486 i 
487 KSH, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia 
ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.  

15) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów 
dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH (w 
przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia spółki).  

16) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej, i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 
341 § 7 KSH).  

17)  Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje 
ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej 
akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również 
ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także 
jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. (art. 6 § 4 i 6 KSH). 

C.5 Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych.  

 Statut Emitenta nie przewiduje żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania akcji na okaziciela 
Emitenta. 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej oraz z Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi 

Obrót papierami wartościowymi Emitenta, jako spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o 
Ofercie Publicznej oraz w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

Zgodnie z art. 19 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: (i) papiery 
wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym 
wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu, (ii) dokonywanie oferty publicznej subskrypcji lub sprzedaży 
papierów wartościowych na podstawie tej oferty, z wyjątkiem oferty publicznej, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 4 i 
pkt 5 oraz ust. 8 Ustawy o Ofercie Publicznej, wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej. 

Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, 
biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym 
stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej 
akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi 
powiązanych oraz dokonywać na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących 
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lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu 
zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.  

Osoby, wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami, inne 
osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do 
informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie 
podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej 
są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego oraz Emitentowi informacji o zawartych przez te 
osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących 
akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, 
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do 
obrotu na takim rynku. 

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

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

 kto posiadał co najmniej 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33 1/3 %, 50 %, 75 % albo 90 % ogólnej 
liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 
%, 33 %, 33 1/3 %, 50 %, 75 % albo 90 % lub mniej ogólnej liczby głosów, 

 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 
2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku oficjalnych notowań 
giełdowych lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do innego 
rynku regulowanego albo, 

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

jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę nie później niż w terminie 4 dni 
roboczych od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o 
niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku 
regulowanym - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.  

Obowiązki powyższe spoczywają także na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby 
głosów w związku z zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego lub gdy prawa głosu są związane z 
papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia. Powyższe obowiązki nie dotyczą jednak 
sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i 
deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, 
na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. 

Stosownie do art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej, nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej 
zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni 
przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33% albo o więcej niż 5% 
ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie 
głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%, może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10 % lub 5 % ogólnej 
liczby głosów. Ponadto, przekroczenie: 

 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania 
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby 
głosów, za wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia 
wezwania, o którym mowa w podpunkcie poniżej (art. 73 ust. 1 ustawy), 

 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania 
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki (art. 74 ust. 1 ustawy),  

przy czym w przypadku, gdy przekroczenie tych progów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia 
akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu 
niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji 
lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył 
akcje, jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy od przekroczenia odpowiedniego progu, albo do ogłoszenia 
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% 
ogólnej liczby głosów (dotyczy przekroczenia progu 33%) lub wszystkich pozostałych akcji tej spółki (dotyczy 
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przekroczenia progu 66%), albo do zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie odpowiednio nie więcej niż 33% 
(obowiązek zbycia akcji nie dotyczy przekroczenia progu 66% ogólnej liczby głosów), chyba że w tym terminie 
udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu odpowiednio do nie więcej niż 33% lub 66% 
ogólnej liczby głosów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia 
uprzywilejowania jego akcji (art. 73 ust. 2 oraz art. 74 ust. 2 ustawy). Obowiązek, o którym mowa w art. 73 ust. 2 
ustawy i art. 74 ust. 2 ustawy ma zastosowanie także w przypadku, gdy przekroczenie odpowiednio progu 33% lub 
66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, z tym, że termin trzymiesięczny liczy się od dnia, w 
którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 3 oraz art. 74 ust. 
5 ustawy).  

Obowiązki, o których mowa w art. 72 ustawy nie powstają w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym, w 
ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego oraz w przypadku połączenia lub podziału spółki (art. 
75 ust. 1 ustawy). Inne wyjątki od obowiązków, o których mowa w art. 72-74 wymienia również art. 75 ust. 3 
ustawy. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone 
zastawem, do chwili jego wygaśnięcia za wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu 
umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w rozumieniu powołanej wyżej ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 
roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych. 

Wyliczone wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej spoczywają również na: 

1) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z 
nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej, 

2) funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 
liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

 inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

 inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzane przez ten 
sam podmiot, 

3) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

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

 w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi 
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych 
portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców 
wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

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

4) pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został 
upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących 
pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,  

5) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez 
te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub 
prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć 
czynności powodujące powstanie tych obowiązków, 

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

Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt. 5, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej 
przez: (i) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak 
również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli, (ii) osoby pozostające we wspólnym 
gospodarstwie domowym, (iii) mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, 
upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów 
wartościowych, (iv)  jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. Ponadto obowiązki wskazane 
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wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi 
lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować według własnego uznania. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków: (i) po stronie podmiotu dominującego 
- wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne, (ii) po stronie pełnomocnika, który został 
upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt. 4 – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych 
pełnomocnictwem; (iii) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu 
jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

Podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 Ustawy o 
Ofercie Publicznej nie może do dnia ich wykonania bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub obejmować akcji 
spółki publicznej, w której przekroczył określony w tych przepisach próg ogólnej liczby głosów. 

Stosownie do art. 90 Ustawy o Ofercie Publicznej, przepisów rozdziału 4 ustawy, dotyczącego znacznych pakietów 
akcji spółek publicznych, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji 
określonych regulaminami, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi, zadań związanych z organizacją rynku regulowanego. 

Ponadto przepisu art. 69 ustawy nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez firmę 
inwestycyjną w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 art. 90 ustawy.  Przepisów rozdziału 4 ustawy, z 
wyjątkiem art. 69 i art. 70, oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69 ustawy, nie stosuje się w przypadku 
nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi.  

Przepisów rozdziału 4 ustawy nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w ramach systemu zabezpieczania 
płynności rozliczania transakcji oraz do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz 
podmiotu dominującego firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b 
ustawy pod określonymi ustawowo warunkami. Przepisów rozdziału 4 ustawy, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 
87 ust. 1 pkt. 6 i art. 89 ust. 1 pkt. 1 – w zakresie dotyczącym art. 69 ustawy, nie stosuje się w przypadku 
porozumień, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy 
mniejszościowych, w celu wspólnego wykonywania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 ustawy oraz w 
art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, 425, art. 429 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Przepisów rozdziału 4 ustawy, z 
wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69 ustawy, nie stosuje się w przypadku 
udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącego wyłącznie jednego walnego 
zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub otrzymaniem takiego pełnomocnictwa 
powinno zawierać informacje dotyczącą zmian w zakresie praw głosu po utracie przez pełnomocnika możliwości 
wykonywania prawa głosu. 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji wynikający z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru 
koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny obrót przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 
1.000.000.000  euro lub łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w 
koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro. Przy 
badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w 
koncentracji, jak i należących do ich grup kapitałowych. Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru przejęcia – 
m.in. poprzez nabycie lub objęcie akcji - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub 
więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców. Dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę 
zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie 
kontroli zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 2, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch 
lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro; 2) polegającej na czasowym nabyciu 
lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności 
gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje innych 
przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia oraz że: a) 
instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub b) wykonuje te 
prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych 
akcji albo udziałów; 3) polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 
zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z 
wyłączeniem prawa do ich sprzedaży; 4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem 
przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której 
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należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego; 5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Rozporządzenie Rady  (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorstw 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady w Sprawie 
Koncentracji, które reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym. Koncentracje wspólnotowe podlegają 
zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem. Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do 
uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w 
przypadku gdy: (i) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 
niż 5 mld EUR, oraz (ii) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na 
Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar 
wspólnotowy w przypadku, gdy: (i) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w 
koncentracji wynosi więcej niż 2.500 mln EUR, (ii) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny 
obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, (iii) w każdym z 
co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji 
wynosi więcej niż 100 mln EUR, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w 
koncentracji wynosi co najmniej 25 mln EUR, oraz (iv)  łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską 
każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, 
chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych 
obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

C.6 Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do 
obrotu na rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery 
wartościowe są lub mają być przedmiotem obrotu. 

 Akcje serii M objęte prospektem emisyjnym nie są przedmiotem oferty publicznej. Zamiarem Emitenta jest, aby 
40.000.000 Akcji serii M było dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym GPW na rynek 
podstawowy najdalej w IV kwartale 2013 r. Dopuszczenie do obrotu na GPW Akcji serii M Emitenta może nastąpić 
po spełnieniu warunków określonych w obowiązujących regulacjach Giełdy. Według Zarządu Emitenta wszystkie 
warunki określone w Regulaminie GPW wymagane do wprowadzenia Akcji serii M do obrotu na rynku 
regulowanym są na Dzień Prospektu spełnione. 

C.7 Opis polityki dywidendy.  

 W latach 2010-2012 Grupa Emitenta rokrocznie wypracowała zysk netto, natomiast Emitent poniósł stratę za rok 

2010 i 2011. WZ Emitenta w dniu 23.04.2012 r. podjęło uchwałę o pokryciu straty za 2011 r. w kwocie 997,6 tys. zł 

w całości z kapitału zapasowego. Za 2012 r. Emitent nie wypłacił dywidendy i przeznaczył całość zysku na kapitał 

zapasowy. Współczynnik dywidendy za rok 2012, liczony jako stosunek kwoty przeznaczonej na wypłatę 

dywidendy do zysku netto, wynosił zero. Zarząd Emitenta nie przewiduje wypłacania dywidendy w latach 2013-

2018, a ewentualne wypracowane zyski zamierza przeznaczyć na kapitał zapasowy. Zgodnie ze Statutem Emitenta 

nie przewidziano żadnych ograniczeń ani uprzywilejowań w zakresie prawa do dywidendy. Zgodnie z warunkami 

emisji Obligacji serii D przewidziano szereg ograniczeń w zakresie wypłaty dywidendy bez zgody obligatariuszy, w 

tym zakaz rekomendowania WZ przez Zarząd Emitenta podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, zakaz 

wnioskowania przez Zarząd Emitenta o wypłatę dywidendy oraz zobowiązanie Zarządu Emitenta do 

każdorazowego informowania WZ, w przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy projektu uchwały o dokonanie 

wypłaty, że wypłata taka stanowić będzie naruszenie warunków emisji Obligacji serii D. 
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DZIAŁ D – RYZYKO 

D.1 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta lub jego 
branży.  

 
Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta: 

- Ryzyko związane z przyjęciem niewłaściwej strategii, 

-  Ryzyko kursowe, 

- Ryzyko wzrostu cen surowców i kosztów wytworzenia u dostawców, 

- Ryzyko kosztu usług obcych, 

- Ryzyko utraty płynności finansowej, 

- Ryzyko realizacji zabezpieczeń i utraty przedmiotów zabezpieczenia, 

- Ryzyko związane z Refinansowaniem Zadłużenia i Obligacjami serii D, 

- Ryzyko związane z zarządzaniem zapasami, 

- Ryzyko związane z zapewnieniem harmonijnych dostaw asortymentu, 

- Ryzyko związane ze znakami towarowymi, 

- Ryzyko stóp procentowych, 

- Ryzyko związane z celami emisji, 

- Ryzyko związane z personelem, 

- Ryzyko związane z pogorszeniem wizerunku, 

- Ryzyko związane z ewentualną utratą wartości aktywów, 

- Ryzyko związane z zawartymi umowami najmu, 

- Ryzyko związane z zarządzaniem siecią sprzedaży detalicznej, 

- Ryzyko związane z dokonywaniem transakcji z podmiotami powiązanymi, 

- Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu. 

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta: 

- Ryzyko gospodarcze związane z sytuacją makroekonomiczną, 

- Ryzyko kursowe, 

- Ryzyko zmiany gustów nabywców, 

- Ryzyko nasilania się konkurencji, 

- Ryzyko związane z niestabilnością polskiego systemu prawnego, w tym podatkowego, 

- Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży. 

D.3 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów 
wartościowych.  

 
Czynniki ryzyka związane z Akcjami: 

- Ryzyko związane z odmową lub wstrzymaniem wprowadzenia do obrotu akcji Emitenta będących 
przedmiotem wprowadzenia, 

- Ryzyko wynikające z naruszenia przez Emitenta przepisów prawa w związku z ubieganiem się o 
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dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu, 

- Ryzyko wynikające z możliwości zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub 
bezpieczeństwa obrotu na tym rynku albo naruszenia interesów inwestorów, 

- Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego, 

- Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami, 

- Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu giełdowego, 

- Ryzyko wynikające z możliwości niedopełnienia przez Emitenta obowiązków wymaganych prawem, 
wynikających z Ustawy o Obrocie. 

DZIAŁ E – OFERTA 

E.1 Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe 
koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego.  

 Nie dotyczy. Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 
do obrotu 40 000 000 akcji serii M. 

E.2a Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów 
pieniężnych.  

 
Nie dotyczy. Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 
do obrotu 40 000 000 akcji serii M. 

E.3 Opis warunków oferty. 

 Nie dotyczy. Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 
do obrotu 40 000 000 akcji serii M. 

E.4 Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty.  

 Osoby fizyczne i prawne zaangażowane w sporządzenie niniejszego Prospektu emisyjnego, w rozumieniu 
posiadania interesu w prawidłowym przygotowaniu emisji Akcji serii M oraz sporządzeniu Prospektu lub jego części 
to: 

- Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska pełniący funkcję firmy inwestycyjnej i jego pracownicy 
zaangażowani w sporządzenie części Prospektu emisyjnego Emitenta. Wynagrodzenie Domu Maklerskiego 
nie jest uzależnione od dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym 40.000.000 akcji 
serii M Emitenta. Ponadto pomiędzy działaniami Domu Maklerskiego i Emitenta nie występują żadne 
konflikty interesów. Dom Maklerski nie jest akcjonariuszem Emitenta. 

- Art Capital Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, pełniąca funkcję Doradcy finansowego Emitenta 
odpowiedzialna za czynności o charakterze doradczym oraz koordynacyjnym przy przygotowaniu części 
Prospektu emisyjnego Emitenta. Wynagrodzenie Doradcy Finansowego jest stałe i nie jest uzależnione od 
dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym 40.000.000 akcji serii M Emitenta. 
Pomiędzy działaniami Doradcy Finansowego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów. 

- Ishikawa, Brocławik, Sajna. Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. partnerska z siedzibą w Krakowie , pełniąca 
funkcję Doradcy prawnego Emitenta, odpowiedzialna za czynności o charakterze doradczym przy 
przygotowaniu części Prospektu emisyjnego Emitenta. Poza powyższymi czynnościami Doradca Prawny 
świadczy usługi doradztwa prawnego związanego z działalnością gospodarczą Emitenta. Poza powyższymi 
pomiędzy Ishikawa Brocławik Sajna Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska i Emitentem nie 
występują żadne inne interesy włącznie z konfliktem interesów o istotnym znaczeniu dla Oferty. 

Według wiedzy Emitenta nie występują inne interesy, w tym konflikt interesów, osób fizycznych i prawnych 
zaangażowanych w emisję Akcji serii M o istotnym znaczeniu dla emisji. 
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E.5 Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży.  

Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”: strony, których to dotyczy; oraz wskazanie okresu 
objętego zakazem sprzedaży.  

 Podmiot oferujący papiery wartościowe do sprzedaży – nie dotyczy, Prospekt został sporządzony wyłącznie w 
związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu 40 000 000 akcji serii M. 

Na Dzień Prospektu nie zostały podpisane żadne umowy dotyczące zakazu sprzedaży Akcji Emitenta typu „lock 
up” przez  akcjonariuszy 

E.6 Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą.  

W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, należy podać wielkość i 
wartość procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli nie dokonają oni subskrypcji na nową ofertę.  

 Nie dotyczy. Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 
do obrotu 40 000 000 akcji serii M. 

E.7 Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego. 

 Nie dotyczy. Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 
do obrotu 40 000 000 akcji serii M. 
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CZĘŚĆ II – CZYNNIKI RYZYKA 

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących akcji Spółki potencjalni inwestorzy powinni uwzględnić 
wymienione poniżej czynniki ryzyka i inne informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. Każde z omówionych poniżej ryzyk 
może mieć istotnie negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Emitenta, a tym samym 
może mieć istotnie negatywny wpływ na cenę akcji Spółki lub prawa inwestorów wynikające z tych akcji, w wyniku czego 
inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych. 

Poniżej zostały opisane czynniki ryzyka specyficzne dla Emitenta oraz branży, w której prowadzi działalność. Są to czynniki 
ryzyka, które Emitentowi udało się zidentyfikować jako mogące mieć negatywny wpływ na jego działalność. Mogą istnieć 
jeszcze inne czynniki ryzyka, których Emitent obecnie nie zidentyfikował, a które mogłyby wywołać skutki, o których mowa 
powyżej. Według Emitenta kolejność ryzyk jest uporządkowana od ogólnych do szczegółowych z uwzględnieniem gradacji 
uwzględniającej istotność ich wpływu na funkcjonowanie Emitenta. 

1 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA 

1.1 Ryzyko związane z przyjęciem niewłaściwej strategii 

Strategia Grupy Emitenta zakłada przede wszystkim koncentrację zasobów na zarządzaniu markami własnymi odzieży 
i biżuterii oraz siecią sprzedaży detalicznej dedykowanej dla posiadanych marek. Emitent pozycjonuje marki odzieży męskiej 
w średnim i wyższym segmencie cenowym, natomiast marki biżuterii i odzieży damskiej w segmencie premium. Emitent 
koncentruje się na projektowaniu kolekcji oraz wyborze tkanin i dodatków odpowiedniej jakości, proces szycia powierzając 
zaufanym partnerom zewnętrznym (część produkcji realizowana jest we własnym zakładzie produkcyjnym). Natomiast 
w segmencie biżuterii Emitent koncentruje się na projektowaniu własnych kolekcji autorskich oraz zakupie biżuterii od 
renomowanych dostawców zagranicznych i krajowych. Wszystkie kolekcje autorskie oraz część biżuterii srebrnej i złotej 
Emitent produkuje we własnej pracowni jubilerskiej.  

Emitent koncentruje się na kliencie detalicznym, rozwijając sieć firmowych salonów i stoisk poszczególnych linii 
biznesowych, a także sklepy internetowe dla głównych marek. Sklepy lokalizowane są w przeważającej mierze 
w nowoczesnych galeriach handlowych, a uzupełniająco przy prestiżowych ulicach największych miast Polski. Emitent 
aktywnie zarządza wynajmowaną powierzchnią sprzedażową, otwierając nowe lokalizacje w galeriach o perspektywie 
odpowiedniego natężenia popytu i zamykając lokalizacje trwale nierentowne.  

Istnieje ryzyko, że strategia Grupy Emitenta lub jej poszczególne elementy okaże się niedostosowana do zmieniających się 
oczekiwań klientów lub warunków rynkowych. Istnieje ryzyko, że realizacja strategii opóźni się lub niektóre elementy nie 
będą zrealizowane lub nie dadzą zakładanych wyników. Wymienione powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ 
na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Grupy Emitenta. 

1.2 Ryzyko kursowe 

Grupa Emitenta uzyskuje przychody zasadniczo w złotym, natomiast ponosi istotne koszty w euro i dolarze amerykańskim, 
co powoduje narażenie wyniku finansowego na ryzyko kursowe. W okresach osłabiania się złotego w stosunku do głównych 
walut rozliczeniowych Grupa Emitenta ponosi wyższe koszty z tytułu księgowania różnic kursowych. 

W walutach innych niż waluta sprawozdawcza Grupa Emitenta ponosi dwie grupy kosztów: a) zakupu materiałów do 
produkcji (tkaniny, dodatki, surowce jubilerskie), biżuterii, zegarków i asortymentów uzupełniających w segmencie 
odzieżowym (buty, dzianiny, akcesoria skórzane i pozostałe) oraz b) wynikające z umów najmu powierzchni handlowych. 
Surowce i towary Grupa Emitenta kupuje w znacznej mierze w euro oraz dolarze amerykańskim, natomiast czynsze oraz 
inne opłaty na rzecz wynajmujących ujęte są w równowartości euro i przeliczane według bieżących kursów wymiany.  

Emitent uzyskuje pewne niewielkie przychody w euro (usługa szycia), co zmniejsza łączną ekspozycję walutową. Jednakże 
w związku z ograniczeniem produkcji przerobowej wielkość tych przychodów zmniejsza się systematycznie, a ich 
przewidywany poziom na 31.12.2013 r. może być nieistotny w stosunku do skali działalności Grupy Emitenta. Poza tym 
naturalnym hedgingiem, Grupa Emitenta nie stosuje obecnie innych instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem 
kursowym, ale rozważa ich wprowadzenie, zwłaszcza w połączeniu z zabezpieczeniem cen surowców, w szczególności 
złota. Na 31.12.2012 r. kwota ekspozycji walutowej, uwzględniającej powyższe kategorie, wyniosła 28,4 mln EUR oraz 14,8 
mln USD. W I półroczu 2013 r. szacunkowa kwota ekspozycji walutowej Grupy Emitenta, z uwzględnieniem czynszów 
najmu, to 12,0 mln EUR oraz 4,3 mln USD. W przypadku obniżenia wartości złotego wobec ww. walut wymienione powyżej 
czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Grupy Emitenta. 
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1.3 Ryzyko wzrostu cen surowców i kosztów wytworzenia u dostawców  

Grupa Emitenta wytwarza we własnym zakresie tylko część asortymentu, dla pozostałej części zleca wykonanie z 
powierzonych materiałów lub kupuje u producentów. Grupa Emitenta zaopatruje się w importowane materiały do produkcji, w 
szczególności wysokogatunkowe tkaniny i dodatki krawieckie oraz złoto, srebro, brylanty i inne kamienie szlachetne. Koszt 
ww. surowców jest istotnym czynnikiem, mającym wpływ na koszt wytworzenia poszczególnych produktów, znajdujących się 
w ofercie Grupy Emitenta.  

Ponadto Grupa Emitenta nabywa akcesoria odzieżowe oraz biżuterię i luksusowe zegarki. Grupa Emitenta, mając na 
uwadze wymaganą jakość, aktywnie poszukuje najbardziej optymalnych usługodawców i dostawców. Istnieje istotne ryzyko, 
że przy dalszym wzroście cen surowców czy kosztów wytworzenia u dostawców / usługodawców, przy małych 
możliwościach zmiany cen, nie będzie możliwe utrzymanie odpowiednich dla danego typu asortymentu marż. Wymienione 
czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Grupy Emitenta. 

1.4 Ryzyko kosztu usług obcych  

Specyfika działalności Grupy Emitenta powoduje, iż znaczący udział w kosztach działalności mają koszty usług obcych 
(28,0% za rok 2012 r. oraz 30% za I półrocze 2013 r.). Na usługi obce składają się przede wszystkim czynsze i inne opłaty z 
tytułu umów najmu powierzchni handlowych, koszty związane z usługą szycia oraz koszty związane z transportem oraz 
logistyką. Grupa Emitenta kupuje także szereg usług typowych takich jak: reklamowe, telekomunikacyjne, prawne, doradcze 
itp.  

Nie można wykluczyć ryzyka pogorszenia warunków handlowych jednej lub wielu usług obcych, kupowanych przez Grupę 
Emitenta, w szczególności kosztów najmu. Opisane powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na rentowność 
działalności, a dalej na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Grupy Emitenta. 

1.5 Ryzyko utraty płynności finansowej 

Emitent posiada szereg zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zawartych umów kredytowych. W konsekwencji 
zaciągnięcia powyższych zobowiązań ustanowione zostały (lub trwa ustanawianie) liczne zabezpieczenia obejmujące całość 
posiadanego majątku. Obsługa powyższych zobowiązań odbywa się przede wszystkim przy wykorzystaniu bieżących 
wpływów z działalności.  

W skrajnym przypadku gwałtownego, równoczesnego spadku popytu oraz wzrostu kosztów (szczególnie w sytuacji 
głębokiego osłabienia złotego), u Emitenta mogą pojawić się trudności w utrzymaniu płynności finansowej. Ewentualne 
problemy z płynnością mogą negatywnie wpłynąć na możliwość wywiązywania się przez Emitenta z harmonogramu spłat 
ujętych w zawartych umowach. To w konsekwencji może skutkować żądaniem przedterminowego wykupu Obligacji, 
wypowiedzeniem umów, żądaniami zwrotu pożyczonych środków, przejęciem składników majątku będących 
zabezpieczeniem ww. zobowiązań, czy też koniecznością zapłaty kar wynikających z zawartych umów.  

Emitent stara się ograniczać powyższe ryzyko aktywnie zarządzając siecią sprzedaży oraz monitorując poziom kosztów 
związanych z działalnością w celu maksymalizacji osiąganych przepływów. Zarządzanie ryzykiem płynności finansowej 
odbywa się poprzez bieżące monitorowanie stanów majątku obrotowego, wpływów osiąganych z działalności detalicznej, 
spływu należności, stanu zobowiązań i kontrolę harmonogramów płatności oraz systematyczną projekcję przepływów 
finansowych w skali całego przedsiębiorstwa. 

1.6 Ryzyko realizacji zabezpieczeń i utraty przedmiotów zabezpieczenia  

Emitent ustanowił liczne zabezpieczenia na całości swojego majątku, zarówno na nieruchomościach, jak i rzeczach 
ruchomych, zapasach i znakach towarowych. Zabezpieczenia związane są głównie z emisją Obligacji serii D, ale także z 
umowami kredytowymi i innymi, zawartymi z wieloma podmiotami. Suma zabezpieczeń przekracza wartość bilansową 
majątku Emitenta.  

Emitent wielokrotnie negocjował ustalenie bardziej korzystnych warunków finansowania, m.in. poprzez zmianę wierzycieli 
finansujących, harmonogramu płatności, terminu spłat. Wierzyciele współpracują z Emitentem w celu zachowania 
możliwości generowania przez niego środków na spłatę zobowiązań w toku normalnej działalności gospodarczej Emitenta. 

Istnieje jednak ryzyko niedotrzymania terminów lub innych warunków emisji Obligacji / warunków umów. Opóźnienia 
w realizacji powyższych zobowiązań mogą skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem całości lub części finansowania, 
a następnie przejęciem składników majątku Emitenta przez wierzyciela w celu zaspokojenia się z przedmiotu 
zabezpieczenia. Utrata istotnych składników majątku może prowadzić do znacznych utrudnień w prowadzeniu działalności 
gospodarczej Emitenta lub nawet całkowitego zablokowania możliwości prowadzenia działalności, osiągania przychodów i 
zysków. Wymienione powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i 
sytuację finansową Emitenta. 
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1.7 Ryzyko związane z Refinansowaniem Zadłużenia i Obligacjami serii D 

Emitent zawarł w lipcu i sierpniu 2013 r. szereg umów, które łącznie doprowadziły do korzystnego refinansowania 
dotychczasowego zadłużenia z tytułu większości umów kredytowych, krótkoterminowych obligacji oraz udzielonych 
poręczeń. Refinansowanie Zadłużenia objęło a) zawarcie przez Emitenta ugody z 25.07.2013 r. z Raport 5 
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny z siedzibą w Krakowie, b) zawarcie dwóch warunkowych ugód z 
26.07.2013 r.: z Fortis Lease Polska sp. z o. o. i z BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz c) przedterminowy wykup Obligacji 
serii C z pierwotnym terminem wykupu 20.12.2013 r. Szczegółowy opis zawartych ugód znajduje się w punkcie 22 części III 
Prospektu. 

Powyższe ugody na łączną kwotę 117,3 mln zł oraz przedterminowy wykup Obligacji serii C o wartości 50,0 mln zł zostały 
opłacone ze środków, pozyskanych z emisji Akcji serii M oraz emisji Obligacji serii D z terminem wykupu 13.08.2018 r. 
Łącznie wierzytelności objęte powyższymi ugodami wynosiły 169,1 mln zł na 30.06.2013 r., ponadto zabezpieczone były 
szeregiem hipotek i zastawów rejestrowych na majątku Emitenta. 

Na Dzień Prospektu zadłużenie Emitenta obejmuje pięcioletnie Obligacje serii D o wartości nominalnej 140,0 mln zł, 
związane z Refinansowaniem Zadłużenia, z terminem wykupu 13.08.2018 r. i harmonogramem częściowego wykupu w 
rocznych ratach w kwotach po 10,0 mln zł, począwszy od 30.12.2013 r. do 29.12.2017 r., kredyt w rachunku bieżącym na 
kwotę 10,0 mln zł oraz limity, służące realizacji zleceń w zakresie gwarancji bankowych i akredytyw. Ponadto limity dostępne 
w spółce zależnej DCG obejmują kredyt obrotowy z maksymalnym poziomem 7,0 mln zł oraz linię na potrzeby gwarancji i 
akredytyw do kwoty 2,5 mln zł. Emitent planuje obsługę zobowiązań z tytułu odsetek, częściowego wykupu i wykupu 
Obligacji z bieżących wpływów z działalności.  

Nie można wykluczyć ryzyka trudności ze zgromadzeniem środków na terminową spłatę obsługiwanego zadłużenia 
w przyszłości. Nie można wykluczyć ryzyka opóźnienia w dokonywaniu częściowego wykupu poszczególnych rat Obligacji, a 
w szczególności końcowej kwoty wykupu w kwocie 90 mln zł, płatnej 13.08.2018 r. Wymieniony powyżej czynnik może mieć 
istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

Ponadto warunki emisji Obligacji serii D zawierają szereg tzw. kowenantów, tj. szczegółowych i restrykcyjnych klauzul 
zobowiązujących Emitenta (np. w zakresie płatności kwot, ustanowienia zabezpieczenia, utrzymywania pewnych 
parametrów finansowych w określonych granicach pod groźbą konieczności uzupełnienia zabezpieczenia lub żądania 
przedterminowego wykupu,). Kowenanty zawarte w warunkach emisji regulują tak szeroki zakres działalności Emitenta, że 
mogą znacznie utrudnić lub uniemożliwić racjonalną i prawidłową reakcję Emitenta na zmianę warunków rynkowych. 
Kowenanty regulują w szczególności (z ustanowionymi wyjątkami) poziom zadłużenia w stosunku do EBITDA i kapitałów 
własnych, poziom gotówki, konieczność przeglądu sprawozdań kwartalnych, zakazują wypłaty dywidendy, zaciągania 
zadłużenia, ustanawiania zabezpieczeń, zbywania aktywów, zobowiązują do udzielania szeregu dodatkowych informacji, 
działania zgodnie z prawem, przestrzegania postanowień innych umów, dotyczących zadłużenia, ograniczają też znacznie 
możliwość zmian biznesowych i organizacyjnych w Grupie Emitenta. Szczegółowy opis warunków emisji Obligacji serii D 
wraz z kowenantami znajduje się w punkcie 22 części III Prospektu. 

Istnieje ryzyko, że w przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej i osłabienia popytu konsumpcyjnego realizacja 
niektórych kowenantów może być zagrożona, co powoduje ryzyko żądania przedterminowego wykupu przez obligatariuszy. 
Ze względu na dużą kwotę finansowania Emitent prawdopodobnie nie mógłby w krótkim czasie pozyskać refinansowania dla 
Obligacji serii D. Wymienione powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane 
wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

1.8 Ryzyko związane z zarządzaniem zapasami 

Zarządzanie zapasami wyrobów gotowych i towarów należy do istotnych czynników, mających wpływ na wyniki sprzedaży 
w branży Grupy Emitenta. Z jednej strony poziom zapasów powinien ułatwiać podjęcie decyzji zakupowej w trakcie 
oferowania danej kolekcji sezonowej, co prowadzi do wzrostu zapasu w każdym punkcie sprzedaży. Z drugiej – wyższy 
poziom zapasów generuje dodatkowe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy oraz może prowadzić do nagromadzenia 
zapasów trudnozbywalnych (produkty sezonowe, „modowe”, nietrafione kolekcje).  

Grupa Emitenta dokonuje planowania zakupów, produkcji i zapasów uwzględniając także wiedzę i doświadczenie 
najbliższych klientowi pracowników – personelu sprzedażowego. Kierownicy salonów i regionalni managerowie sprzedaży 
uczestniczą w prezentacji wzorów poszczególnych kolekcji, wskazując modele, które ich zdaniem będą się cieszyć 
największym zainteresowaniem klientów. Grupa Emitenta na bieżąco analizuje raporty sprzedażowe i kontroluje stan zapasu 
poszczególnych asortymentów, modeli i rozmiarów w sieci sprzedaży, w razie potrzeby dokonując przesunięć między 
lokalizacjami, upustów cenowych lub kierując produkt do jednego ze sklepów wyprzedażowych. W niektórych przypadkach 
Grupa Emitenta może także uzupełniać zapas asortymentu w przypadku lepszej niż planowana sprzedaży danego modelu. 

Niewłaściwe zarządzanie zapasami stanowi ryzyko dla cen, marż i koniecznego poziomu kapitału obrotowego, przez co 
może negatywnie wpłynąć na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Grupy Emitenta. 
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1.9 Ryzyko związane z zapewnieniem harmonijnych dostaw asortymentu 

Emitent współpracuje w jednym sezonie z około 200 dostawcami różnego rodzaju surowców oraz gotowych asortymentów 
odzieży, biżuterii i dodatków. Specyfiką branży jest zamawianie poszczególnych pozycji kolekcji na sezon wiosenno-letni lub 
jesienno-zimowy ze znacznym wyprzedzeniem, wynoszącym od kilku do nawet kilkunastu miesięcy (w zależności od 
asortymentu).  

Emitent współpracuje zarówno ze sprawdzonymi, jak i nowymi dostawcami surowców, usług i towarów. Emitent powierza 
dostawę kluczowych asortymentów dostawcom o wieloletniej historii dobrej współpracy, natomiast dostawa danego rodzaju 
akcesoriów uzupełniających rozłożona jest na kilku niepowiązanych partnerów biznesowych. Nie można wykluczyć ryzyka 
opóźnienia lub niedostarczenia asortymentu zamówionego u poszczególnego dostawcy, co powodowałoby powstanie luk 
w asortymencie proponowanym klientom, a w konsekwencji obniżenie wiarygodności Emitenta i utratę części planowanych 
przychodów ze sprzedaży. Wymienione powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, 
osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

1.10 Ryzyko związane ze znakami towarowymi 

Grupa Emitenta opiera swój rozwój na zarządzaniu własnymi markami odzieżowymi oraz jubilerskimi. Emitent w przeszłości 
zmieniał i restrukturyzował portfolio marek. Obecnie buduje sprzedaż w oparciu o marki Vistula, Lantier, Vistula Red, 
Wólczanka, Lambert, W.KRUK, KRUK FASHION oraz Deni Cler (za pośrednictwem spółki zależnej). Grupa Emitenta 
posiada stosowne rejestracje i ochronę znaków towarowych lub zgłoszenia (szczegóły - punkt 11 części III Prospektu). 
Główne znaki towarowe Grupy Emitenta są / będą przedmiotem zastawów rejestrowych na rzecz obligatariuszy z tytułu 
emisji Obligacji serii D. 

Ponadto Grupa Emitenta prowadzi sprzedaż towarów objętych chronionymi znakami towarowymi innych producentów 
(luksusowe zegarki najbardziej znanych światowych marek).  

Nie można wykluczyć ryzyka naruszania chronionych znaków towarowych Grupy Emitenta przez osoby trzecie, a także 
powstania uszczerbku na wizerunku i dobrym imieniu Grupy Emitenta czy obniżenia w przychodach i marżach w związku z 
takimi naruszeniami. Nie można wykluczyć ryzyka utraty kontroli nad którymś ze znaków towarowych Grupy Emitenta. 
Wszelkie naruszenia w zakresie znaków towarowych mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, 
osiągane wyniki i sytuację finansową Grupy Emitenta. 

1.11 Ryzyko stóp procentowych 

Grupa Emitenta posiada szereg zobowiązań oprocentowanych, ich wartość na dzień 31.12.2012 r. kształtowała się na 
poziomie 161,6 mln zł z tytułu zaciągniętych kredytów oraz 50,1 mln zł z tytułu obligacji. 13.08.2013 z uwagi na realizację 
Refinansowania Zadłużenia wartość zobowiązań oprocentowanych uległa znaczącemu zmniejszeniu do poziomu 140 mln zł 
z tytułu emisji Obligacji pięcioletnich serii D i niewielkiego kredytu spółki zależnej. Wobec powyższego Grupa Emitenta 
narażona jest na ryzyko stopy procentowej z tytułu zmiany wyceny zaciągniętych zobowiązań, szczególnie istotne w 
przypadku dużej zmienności rynkowych stóp procentowych (np. w warunkach znacznej niepewności czy kryzysu na rynkach 
finansowych). Wzrost poziomu stóp procentowych może zwiększyć koszt finansowania, a tym samym obniżyć rentowność 
Grupy Emitenta. Wymieniony powyżej czynnik może mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane 
wyniki i sytuację finansową Grupy Emitenta. 

1.12 Ryzyko związane z personelem  

Model biznesowy przyjęty przez Grupę Emitenta powoduje, iż bardzo istotnym aktywem są zasoby ludzkie. Grupa Emitenta 
rozwija się w oparciu o wiedzę i umiejętności, a także lojalność i zaangażowanie swoich kluczowych pracowników. Utrata 
kluczowych pracowników mogłaby istotnie negatywnie wpłynąć na jakość i terminowość realizacji bieżących kolekcji oraz 
charakter i sukces nowych kolekcji. Emitent przeprowadził 2 programy motywacyjne dla kadry zarządzającej oraz 
kluczowego personelu, a także przyjął kolejny program motywacyjny na lata 2012 – 2014. Ponadto Emitent wprowadził 
system regionalnych managerów sprzedaży, a także prowadzi szkolenia i warsztaty kompetencyjne dla personelu 
sprzedającego.   

Nie można wykluczyć ryzyka utraty kluczowych pracowników, trudności z pozyskaniem i wyszkoleniem ich następców 
o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach, nadmiernego poziomu rotacji wśród personelu salonów i stoisk firmowych. Nie 
można wykluczyć, że utrata kluczowych pracowników na rzecz firm konkurencyjnych spowodowałaby także zwiększenie 
presji konkurencyjnej na Grupę Emitenta (z uwagi na udostępnienie wypracowanej przez Grupę Emitenta stylistyki, wiedzy 
czy know-how). Przedstawione czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki 
i sytuację finansową Grupy Emitenta. 
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1.13 Ryzyko związane z pogorszeniem wizerunku 

Grupa Emitenta prowadzi działalność pod głównymi markami od kilkudziesięciu lat. Grupa Emitenta poszerzała portfolio 
marek intensywnie w latach 2005-2008, natomiast w 2009 r. przeprowadziła restrukturyzację, zamykając najsłabiej rokujące 
marki własne i licencyjne. Na Datę Prospektu Grupa Emitenta oferuje produkty pod 9 markami własnymi oraz luksusowe 
zegarki około 15 marek światowych producentów.  

Marka W.KRUK jest jedną z najlepiej rozpoznawanych luksusowych marek biżuterii w Polsce. Również marki odzieżowe 
Grupy Emitenta należą do liczących się i dobrze postrzeganych przez Polaków marek.  

Grupa Emitenta przykłada szczególną wagę do badania gustów i preferencji swoich klientów, projektowania 
komplementarnych kolekcji, zapewniania najwyższej jakości tkanin i dodatków, nadzorowania jakości każdego elementu 
oferty produktowej. Grupa Emitenta dba o stałą poprawę standardu obsługi klienta, w tym dogodne dla klientów lokalizacje 
salonów sprzedaży, odnawianie aranżacji salonów, dostępność rozmiarów i wzorów, poprawki krawieckie czy obsługę 
reklamacji. Emitent prowadzi programy lojalnościowe, a także udostępnia możliwość szycia odzieży na miarę oraz z 
indywidualnie wybranych tkanin i dodatków.  

Nie można jednakże wykluczyć ryzyka pogorszenia wizerunku poszczególnych marek w wyniku różnego rodzaju czynników 
zależnych od Grupy Emitenta lub zewnętrznych (np. dotyczących marek obcych, obecnych w ofercie Emitenta lub 
negatywnych kampanii innych podmiotów). Wymienione powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na 
perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Grupy Emitenta. 

1.14 Ryzyko związane z ewentualną utratą wartości aktywów 

Wg sprawozdania finansowego na 31.12.2012 r. znaczną część aktywów Grupy Emitenta (359,8 mln zł, tj. 56,2% aktywów) 
stanowią wartości niematerialne i prawne, w tym „Wartość firmy” 244,1 mln zł, tj. 38,1% oraz „Inne wartości niematerialne” 
115,7 mln zł, tj. 18,1% aktywów Grupy Emitenta ogółem. Na 30.06.2013 r. wartości niematerialne i prawne w kwocie 359,5 
mln zł stanowiły 57,9% aktywów Grupy Emitenta, w tym „Wartość firmy” 39,3% oraz „Inne wartości niematerialne” 18,6% 
aktywów Grupy Emitenta ogółem. 

Kategoria „Wartość firmy” obejmuje przede wszystkim wartości powstałe w wyniku połączeń z dwoma jednostkami 
gospodarczymi (Wólczanka S.A. oraz W.KRUK S.A.). Kategoria „Inne wartości niematerialne” obejmuje przede wszystkim 
znaki towarowe Grupy Emitenta. Zgodnie z MSR 36 pozycja „Wartości niematerialne i prawne” winna być co najmniej co 
roku poddawana testowi na ewentualną utratę wartości. Grupa Emitenta rokrocznie przeprowadza odpowiednie testy, za rok 
2012 nie stwierdziła utraty wartości w żadnej z powyższych kategorii. W przypadku gdyby test wykazał konieczność 
utworzenia odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, kwota odpisów obciąży wyniki finansowe Grupy Emitenta. Nie można 
wykluczyć ryzyka, iż kolejny test na ewentualną utratę wartości wykaże zmniejszenie wartości tego aktywa, co mogłoby mieć 
istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Grupy Emitenta. 

1.15 Ryzyko związane z zawartymi umowami najmu 

Grupa Emitenta posiada sieć sprzedaży detalicznej, liczącą 263 lokalizacji. Emitent jest właścicielem tylko 2 z zarządzanych 

lokalizacji, z pozostałych korzysta na podstawie średnio/długoterminowych umów najmu zawieranych na okres zasadniczo 5 

lat, natomiast 5 sklepów prowadzonych jest przez podmioty trzecie (ajentów), w lokalach dostarczanych przez te podmioty. 

DCG (salony marki Deni Cler) korzysta z 25 lokalizacji na podstawie umów najmu oraz z 8 prowadzonych przez ajentów. 

Bieg umów najmu dla większości lokalizacji Grupy Emitenta kończy się w latach 2013-2018, kilkanaście umów w latach 

2018-2022 (nowo otwierane lokalizacje), niewielka część umów zawarta jest na czas nieokreślony. Większość z lokali 

znajduje się w nowoczesnych wielkopowierzchniowych centrach handlowych. 

Nie można jednakże wykluczyć ryzyka utraty jednej lub kilku lokalizacji, np. w związku z zamiarem unowocześnienia całego 

centrum handlowego czy zmianą polityki cenowej wynajmującego. Nie można wykluczyć ryzyka wypowiedzenia umowy 

najmu w przypadku, gdy Grupa Emitenta naruszy postanowienia umowy najmu albo nieprzedłużenia umowy najmu w 

lokalizacjach wykazujących najwyższą rentowność dla Grupy Emitenta lub przynoszących satysfakcjonujące wyniki 

finansowe. Istnieje ryzyko, że warunki najmu, zaproponowane Grupie Emitenta na kolejny okres mogą niekorzystnie 

odbiegać od warunków dotychczasowych w danej lokalizacji. 

Utrata istniejących lokalizacji może spowodować, że konieczne będzie czasowe ograniczenie działalności na danym 

obszarze lub też pozyskanie atrakcyjnych lokalizacji będzie wiązało się ze zwiększonymi kosztami. Powyższe czynniki mogą 

mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Grupy Emitenta.   
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1.16 Ryzyko związane z zarządzaniem siecią sprzedaży detalicznej 

W ramach przyjętych założeń strategicznych Grupa Emitenta aktywnie zarządza siecią sprzedaży detalicznej. Grupa 
Emitenta systematycznie pozyskuje wysokiej jakości powierzchnie handlowe, likwiduje lub wymienia salony, które trwale 
utraciły zdolność generowania zysku operacyjnego, a także realizuje inwestycje odtworzeniowe, głównie w kluczowych i 
najbardziej dochodowych lokalizacjach.  

Na koniec 2012 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej Grupy Emitenta wynosiła ok. 24,8 tys. m2, przy czym 
w segmencie jubilerskim zwiększyła się do 7,1 tys. m2. Na ww. datę Grupa Emitenta dysponowała 267 salonami i stoiskami 
firmowymi, zlokalizowanymi w głównych miastach Polski. Do 30.09.2013 r. Grupa Emitenta uruchomiła 8 nowych punktów 
sprzedaży, równocześnie zamknęła 12 salonów i stoisk.  

Planowane działania rozwojowe Grupy Emitenta na cały 2013 r. zakładają uruchomienie ok. 21 salonów i stoisk firmowych o 
łącznej powierzchni ok. 1,2 tys. m2. Nowe salony firmowe lokowane będą przede wszystkim w miastach powyżej 100 000 
mieszkańców, w których otwierane są nowe centra handlowe, gdzie marki należące do Vistula Group nie były dotąd obecne. 
Planowane są również otwarcia salonów w istniejących już i dobrze funkcjonujących centrach handlowych.  

Istnieje ryzyko, że Grupa Emitenta nie będzie w stanie uruchomić zaplanowanej nowej powierzchni sprzedaży, uruchomienie 
opóźni się czy też nowe lokalizacje nie osiągną zakładanych wyników sprzedażowych. Opisany czynnik może mieć istotny 
negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Grupy Emitenta. 

1.17 Ryzyko związane z dokonywaniem transakcji z podmiotami powiązanymi 

Emitent zawierał i będzie zawierał transakcje z podmiotami powiązanymi, w szczególności ze spółką produkcyjną i spółką 
odpowiadającą za segment odzieży damskiej. Transakcje z podmiotami powiązanymi mogą stanowić przedmiot badania 
organów podatkowych w celu stwierdzenia, czy były one zawierane na warunkach rynkowych i czy wobec tego podmiot 
prawidłowo ustalił zobowiązania podatkowe. W ocenie Zarządu Emitenta transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane 
są i będą na warunkach rynkowych. Transakcje z podmiotami powiązanymi opisane są szczegółowo w punkcie 19 części III 
Prospektu. 

Istnieje ryzyko, że organy podatkowe zakwestionują rynkowość warunków wybranej transakcji z podmiotem powiązanym, co 
mogłoby powodować konieczności zapłaty dodatkowego podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Wymieniony czynnik może 
mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, wyniki i sytuację finansową Grupy Emitenta. 

1.18 Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu 

Emitent charakteryzuje się rozproszonym akcjonariatem, gdzie największy akcjonariusz nie przekracza 20% głosów na WZ, 
a pięciu znaczących akcjonariuszy posiada łącznie 57,58% głosów na WZ. Większość z wymienionych akcjonariuszy 
posiada akcje Emitenta od kilku lat, uczestniczą oni w kształtowaniu działalności Emitenta poprzez reprezentantów w Radzie 
Nadzorczej. Ponadto w przeszłości zawierali oni porozumienia, o których mowa w artykule 87 ustęp 1 pkt 5 i 6 Ustawy o 
Ofercie, mające na celu wspólne głosowania na WZ Emitenta. Informacje dotyczące struktury akcjonariatu Emitenta 
przedstawione zostały w punkcie 18 części III Prospektu. 

Nie można jednakże wykluczyć ryzyka, iż jeden lub kilku ze znaczących akcjonariuszy zmniejszy stan posiadania akcji 
Emitenta lub zakończy inwestowanie w akcje Emitenta. Nie można wykluczyć, że podejmowanie istotnych z punktu widzenia 
Emitenta decyzji dotyczących jego strategii i działalności operacyjnej zostanie opóźnione lub wręcz zablokowane. Nie można 
wykluczyć, iż mimo dotychczasowej współpracy interesy znaczących akcjonariuszy Emitenta będą rozbieżne / sprzeczne. 
Wymienione powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, wyniki i sytuację finansową 
Emitenta. 

2 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA 

2.1 Ryzyko gospodarcze związane z sytuacją makroekonomiczną 

Poziom przychodów spółek z branży Emitenta uzależniony jest od zamożności ludności Polski (w szczególności ludności 
większych miast), która zmienia się w zależności od koniunktury gospodarczej, w tym: dynamiki wzrostu gospodarczego, 
poziomu bezrobocia, poziomu dochodów i zadłużenia gospodarstw domowych, konsumpcji indywidualnej, wskaźników 
optymizmu konsumentów, poziomu kursu euro wobec złotego, stóp procentowych oraz polityki fiskalnej państwa.   

Dobra koniunktura gospodarcza zwiększa siłę nabywczą ludności, co przekłada się na wyższą skłonność do zakupu biżuterii 
i odnawiania garderoby, szczególnie markowymi, dobrymi jakościowo produktami. Ułatwia także podejmowanie decyzji 
o zakupach finansowanych ze środków obcych (np. karta kredytowa). W warunkach kryzysu, obaw o zatrudnienie i wysokość 
dochodów, zauważalne jest ograniczenie popytu na odzież i biżuterię z wyższego segmentu cenowego oraz zmiana 
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preferencji i nawyków zakupowych części klientów.  

Istnieje ryzyko, że w przypadku przedłużającego się osłabienia lub ponownego pogorszenia koniunktury gospodarczej 
nastąpią dalsze wahania popytu na produkty, oferowane przez Emitenta, co wpłynie negatywnie na jego perspektywy 
rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową. 

2.2 Ryzyko kursowe 

Podmioty z branży dóbr luksusowych, sprzedające w Polsce, narażone są na ryzyko kursowe, w szczególności w sytuacji 
osłabiania się złotego w stosunku do głównych walut światowych, z uwagi na fakt, iż większość dóbr luksusowych (w tym 
markowych zegarków i biżuterii) sprowadzana jest z innych krajów. Emitent oprócz biżuterii i odzieży dla własnych marek 
sprowadza także zegarki kilkunastu uznanych marek światowych, większość tych dostaw rozliczana jest w euro oraz dolarze 
amerykańskim. W przypadku przedłużającego się osłabienia złotego w stosunku do głównych walut rozliczeniowych, Emitent 
może być zmuszony do zaakceptowania niższej marży lub obniżenia popytu na oferowane dobra luksusowe. Opisany 
czynnik może negatywnie wpłynąć na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

2.3 Ryzyko zmiany gustów nabywców 

Emitent działa w branży, w której podejmowanie decyzji o zakupie uzależnione jest od szeregu subiektywnych czynników, 
takich jak trendy w modzie, zmiany preferencji indywidualnych, pozycja i postrzeganie różnych marek. Emitent dwukrotnie 
w ciągu roku proponuje klientom nową sezonową kolekcję odzieży i kilkukrotnie w ciągu roku nową kolekcję biżuterii, 
uzupełniające klasyczną ofertę podstawową. Emitent zapoznaje się z najnowszymi trendami na pokazach mody, targach 
biżuterii, targach tkanin i targach dodatków. Dana kolekcja przygotowywana jest przez projektantów Emitenta w kilku 
wariantach każdego z asortymentów, prezentowana (prototypy, próbki) i oceniana. Kierownicy salonów i regionalni 
managerowie sprzedaży uczestniczą w prezentacji wzorów poszczególnych kolekcji, wskazując modele, które ich zdaniem 
będą się cieszyć największym zainteresowaniem klientów. Następnie dyrektor marki wraz z zespołem podejmuje decyzję 
o ostatecznym kształcie i wielkości kolekcji.  

Istnieje ryzyko, że poszczególne kolekcje lub część oferty Emitenta mimo podejmowanych starań będą odbiegać od 
preferencji klientów w danym sezonie, co może spowodować problemy ze zbytem, konieczność obniżenia cen sprzedaży lub 
dokonania odpisu wartości części zapasu. Opisane powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy 
rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

2.4 Ryzyko nasilania się konkurencji 

Zarówno polski rynek odzieży, jak i biżuterii, są bardzo rozdrobnione, działają na nich tysiące producentów i dystrybutorów. 
Ryzyko związane z nasileniem się działalności konkurencji dotyczy zwłaszcza następujących obszarów: 

- konkurencja ze strony dotychczasowych i nowych marek odzieżowych o zasięgu europejskim bądź globalnym, 
szczególnie w segmentach średnim i wyższym. Zagraniczne przedsiębiorstwa, w sytuacji obniżenia się popytu 
wewnętrznego we własnym kraju (w efekcie kryzysu finansowego), poszukując nowych rynków zbytu, 
rozpoczynają lub przyspieszają ekspansję na rynek polski. Także przedsiębiorstwa już istniejące na krajowym 
rynku, wobec słabnącego popytu na innych rynkach, mogą nasilić działania marketingowe i sprzedażowe 
w Polsce. Równocześnie w sytuacji kryzysu przedsiębiorstwa posiadające odpowiednie zasoby finansowe 
i nastawione na intensywny rozwój mają wyjątkową możliwość pozyskania odpowiednio dobrych lokalizacji 
salonów sprzedaży czy negocjacji korzystnych warunków najmu lokali z uwagi na wymuszone zmiany w sieci 
sprzedaży wielu konkurentów. Istnieje ryzyko przejmowania części potencjalnych klientów Emitenta przez nowych 
lub bardziej ekspansywnych uczestników rynku, co może utrudniać realizację planowanego rozwoju i wzrostu 
wartości przedsiębiorstwa Emitenta, 

- konkurencja ze strony dwóch znaczących podmiotów z branży jubilerskiej już istniejących na rynku, ze strony 
mniejszych podmiotów w przypadku ich szybkiego rozwoju, a także wejście na krajowy rynek nowego, silnego 
przedsiębiorstwa zagranicznego, 

- konkurencja podmiotów z Dalekiego Wschodu. Rynek odzieży poddany jest presji ze strony tanich produktów 
produkowanych w krajach Dalekiego Wschodu, co jest szczególnie widoczne w najniższych segmentach rynku, 
w których decyzja zakupowa warunkowana jest głównie ceną. Nasilenie się konkurencji producentów 
dalekowschodnich może przyczynić się do spadku sprzedaży bądź wymusić zmniejszenie marż Grupy Emitenta na 
odzieży z niższego segmentu cenowego, 

Nasilenie się konkurencji może negatywnie wpłynąć na perspektywy rozwoju, wyniki finansowe i sytuację Grupy Emitenta.  
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2.5 Ryzyko związane z niestabilnością polskiego systemu prawnego, w tym 
podatkowego 

Potencjalnym ryzykiem dla działalności Emitenta, tak jak wszystkich podmiotów działających w obrocie gospodarczym, może 
być zmienność przepisów prawa oraz jego interpretacji. Zmiany prawa handlowego, przepisów podatkowych, prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych oraz innych przepisów regulujących działalność przedsiębiorstw, w szczególności w branży 
Emitenta, pociągają za sobą poważne ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej i mogą utrudniać lub uniemożliwiać 
realizację planowanych działań operacyjnych i prognoz finansowych. W dalszej kolejności zmiany prawa mogą prowadzić do 
pogorszenia kondycji i wyników finansowych Emitenta. Nowe regulacje prawne mogą potencjalnie rodzić pewne ryzyko 
związane z problemami interpretacyjnymi, brakiem praktyki orzeczniczej, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi 
przez sądy lub organy administracji publicznej itp.  

Brakiem stabilności charakteryzuje się prawo podatkowe, którego przepisy bywają często zmieniane, wielokrotnie na 
niekorzyść podatników. Zmiany opodatkowania działalności gospodarczej w zakresie podatku dochodowego, podatku od 
towarów i usług lub innych podatków mogą wpłynąć negatywnie na prowadzoną przez Emitenta działalność i poziom 
dochodów. Interpretacje organów podatkowych również ulegają zmianom, są zastępowane innymi lub też pozostają ze sobą 
w sprzeczności. Powoduje to brak pewności co do sposobu zastosowania prawa przez organy podatkowe w różnorodnych, 
często skomplikowanych stanach faktycznych, występujących w obrocie gospodarczym. Emitent narażony jest również na 
ryzyko związane z możliwością zmian interpretacji przepisów prawa podatkowego, wydawanych przez organy podatkowe.  

Opisane powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację 
finansową Emitenta. 

2.6 Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży 

Handel detaliczny zarówno w sektorze odzieży jak i w sektorze jubilerskim cechuje się znaczącą sezonowością sprzedaży. 
Dla rynku odzieżowego najkorzystniejszym okresem z punktu widzenia generowanego wyniku finansowego jest okres II i IV 
kwartału, natomiast w zakresie branży jubilerskiej to okres IV kwartału (zwłaszcza miesiąc grudzień). Grupa Emitenta, jak 
inne przedsiębiorstwa z branży, obserwuje konieczność wcześniejszego gromadzenia surowców do produkcji oraz zapasu 
produktów i towarów przed każdym sezonem sprzedaży. Powoduje to znaczne zaangażowanie kapitału obrotowego, ciągłą 
konieczność doskonalenia procesu zamówień i dostaw, a także zmienność sprzedaży i wyników finansowych w 
poszczególnych okresach sprawozdawczych (kwartałach).  

Grupa Emitenta wprowadziła do asortymentu produkty o nieco innej strukturze sezonowości (buty, torebki, biżuteria 
srebrna), jednakże ich sprzedaż stanowi tylko uzupełnienie oferty podstawowej. Istnieje ryzyko niedostosowania kapitału 
obrotowego i procesów logistycznych do faktycznej sezonowości w poszczególnych grupach asortymentowych. Nie można 
wykluczyć ryzyka, iż z uwagi na odbiegające od normalnych w danym sezonie warunki pogodowe, Grupa Emitenta może 
mieć trudności ze zbytem sezonowych elementów kolekcji (które z uwagi na trendy mody mogą znacząco utracić na wartości 
w kolejnym sezonie), co może powodować spadek marż i utworzenie odpisów aktualizujących wartość zapasów. Opisane 
czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Grupy Emitenta. 

3 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z AKCJAMI 

3.1 Ryzyko związane z odmową lub wstrzymaniem wprowadzenia do obrotu 
akcji Emitenta będących przedmiotem wprowadzenia 

Zgodnie z postanowieniami § 19 Regulaminu GPW, akcje emitenta, którego akcje tego samego rodzaju są notowane na 
giełdzie, są dopuszczone do obrotu giełdowego w przypadku złożenia wniosku o ich wprowadzenie do obrotu giełdowego, 
jeżeli: 

1) został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo został 
sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie 
publicznej została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub 
stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane; 

2) ich zbywalność nie jest ograniczona; 

3) zostały wyemitowane zgodnie z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego, o których mowa w § 35 
Regulaminu GPW.  

Akcje są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jeżeli, poza warunkami określonymi powyżej, spełniają 
warunki dopuszczenia określone w Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach:  
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1) zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, 

2) ich zbywalność nie jest ograniczona, 

3) wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem do właściwego organu spółki prowadzącej 
ten rynek, 

4) iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem wynosi równowartość w złotych co najmniej 1 
mln EUR, 

5) w dacie złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, zapewniające płynność obrotu tymi 
akcjami. 

Według ww. rozporządzenia rozproszenie akcji zapewnia płynność obrotu, jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których 
każdy posiada nie więcej, niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się: 

1) co najmniej 25% akcji spółki objętych wnioskiem, lub 

2) co najmniej 500.000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej równowartość w złotych co najmniej 17.000.000 EUR, 
według ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży akcji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – według 
prognozowanej ceny rynkowej. 

Do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych mogą być dopuszczone akcje mimo niespełnienia warunku dotyczącego 
rozproszenia akcji, m.in. jeżeli: 

1) co najmniej 25% akcji tego samego emitenta, objętych wnioskiem i akcji będących przedmiotem obrotu na tym rynku, 
znajduje się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej, niż 5% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu, lub 

2) liczba akcji objętych wnioskiem oraz akcji będących przedmiotem obrotu, a także sposób przeprowadzenia ich 
subskrypcji lub sprzedaży pozwala uznać, że obrót tymi akcjami na rynku oficjalnych notowań giełdowych uzyska 
wielkość zapewniającą płynność. 

Odmawiając dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego, Zarząd GPW obowiązany jest uzasadnić swoją decyzję i 
bezzwłocznie przekazać emitentowi odpis właściwej uchwały wraz z uzasadnieniem. W terminie 5 dni sesyjnych (dni, w 
których odbywają się sesje notowań na GPW) od daty doręczenia tej uchwały, Emitent może złożyć odwołanie do Rady 
GPW. Rada GPW zobowiązana jest rozpatrzyć to odwołanie w terminie 1 miesiąca od dnia jego złożenia. 

Według Zarządu Emitenta wszystkie warunki określone w Regulaminie GPW wymagane do wprowadzenia Akcji serii M do 
obrotu na rynku regulowanym są na Dzień Prospektu spełnione. 

3.2 Ryzyko wynikające z naruszenia przez Emitenta przepisów prawa w 
związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do 
obrotu 

Zgodnie z postanowieniami art. 17 Ustawy o Ofercie, w przypadku gdyby w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i 
wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, Emitent lub inne podmioty uczestniczące w 
imieniu lub na zlecenie Emitenta w ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na 
rynku regulowanym dopuściły się naruszenia przepisów prawa lub istniało uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie 
może nastąpić, KNF może: 

1) nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, na 
okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych; 

2) zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym; 

3) opublikować, na koszt Emitenta, informacje o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o 
dopuszczenie lub wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. 

KNF może wielokrotnie stosować środki określone w punktach 2) i 3) powyżej. W przypadku ustania przyczyn wydania 
decyzji, o których mowa w punktach 1) i 2) powyżej, KNF może, na wniosek emitenta lub wprowadzającego albo z urzędu, 
uchylić tę decyzję. 

Zgodnie z postanowieniami art. 18 Ustawy o Ofercie, powyższe środki KNF może zastosować także w przypadku, gdy z 
treści dokumentów lub informacji, składanych do KNF lub przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że: 

1) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich 
dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów; 
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2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta; 

3) działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może 
mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do 
ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub 

4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje 
ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich 
ocenę. 

Jednocześnie art. 18a Ustawy o Ofercie precyzuje tryb stosowania w/w przepisów: 

1) W przypadku gdy decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16–18 oraz art. 53 ust. 10 i 12, został 
nadany rygor natychmiastowej wykonalności, uzasadnienie doręcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Termin 
na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy biegnie od dnia doręczenia uzasadnienia decyzji. 

2) W przypadku gdy oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż dokonywane na podstawie tej oferty przeprowadzane 
są za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie zastosowania środków, o 
których mowa w art. 16–18 oraz art. 53 ust. 10 i 12, i decyzję o ich zastosowaniu doręcza się tej firmie inwestycyjnej. 
Doręczenie firmie inwestycyjnej uważa się za doręczenie stronie. 

3) Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16–18 oraz art. 53 ust. 10 i 12, 
komunikat o ich zastosowaniu zamieszcza się na stronie internetowej Komisji. 

Ponadto, na podstawie Art. 51 ust. 4 Ustawy o Ofercie, w przypadku odmowy zatwierdzenia przez KNF aneksu do prospektu 
emisyjnego w przypadku, gdy nie odpowiada on pod względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach prawa, 
KNF stosuje odpowiednio środki opisane w niniejszym punkcie prospektu powyżej. 

3.3 Ryzyko wynikające z możliwości zagrożenia prawidłowego 
funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym 
rynku albo naruszenia interesów inwestorów 

Zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdyby wymagało tego bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub 
byłby zagrożony interes inwestorów, GPW, na żądanie KNF, wstrzyma dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub 
rozpoczęcie notowań akcji Emitenta na okres nie dłuższy niż 10 dni. W przypadku, gdyby obrót akcjami Emitenta był 
dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego 
lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku albo naruszenia interesów inwestorów, GPW – na żądanie KNF – zawiesi obrót 
tymi papierami na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

Ponadto, w przypadku, gdyby obrót akcjami Emitenta zagrażał w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku 
regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku albo powodował naruszenie interesów inwestorów, GPW – na 
żądanie KNF – wykluczy je z obrotu. 

3.4 Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji do obrotu 
giełdowego 

Warunkiem wprowadzenia Akcji serii M do obrotu na rynku podstawowym GPW jest zatwierdzenie niniejszego Prospektu 
przez KNF. 

Opóźnienie lub odmowa wydania decyzji przez KNF może skutkować przesunięciem założonych terminów wprowadzenia 
Akcji na okaziciela serii M do obrotu giełdowego. 

Emitent dołoży wszelkiej staranności, aby dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii M do obrotu giełdowego nastąpiło w 
zakładanym terminie, przyjmując jako cel wprowadzenie ich do obrotu giełdowego przed końcem IV kwartału 2013 roku. 

3.5 Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami 

Zgodnie z § 30 ust. 1 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy może zawiesić obrót akcjami Emitenta na okres 3 miesięcy. Zarząd 
Giełdy podejmuje taką decyzję: 

• na wniosek Emitenta; 

• jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; 

• jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące na Giełdzie. 



Część II. Czynniki ryzyka 

32  Prospekt Emisyjny Akcji serii M Vistula Group S.A.  

Zgodnie z §30 ust. 2 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy zawiesza obrót akcjami na okres nie dłuższy niż miesiąc, na żądanie 
KNF zgłoszone zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie. KNF ma prawo zgłosić takie żądanie, gdy uzna, że obrót akcjami 
Emitenta jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwości zagrożenia funkcjonowania rynku regulowanego 
lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku albo w przypadku naruszenia interesu inwestorów, działających na GPW. 

Emitent nie może zagwarantować, że w przyszłości nie powstanie żadna z sytuacji opisanych powyżej. 

3.6 Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu giełdowego 

Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy emitent lub sprzedający lub podmiot ubiegający się o 
dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym: 

• nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 15a ust. 4 i 5, art. 20, art. 24 ust. 1 i 3, 
art. 37 ust. 3 i 4, art. 38 ust. 4–6, art. 38a ust. 2–4, art. 38b ust. 7–9, art. 39 ust. 1 i 2, art. 40, art. 41 ust. 1, ust. 3, ust. 
8 zdanie drugie i ust. 9, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1 zdanie pierwsze i ust. 2 i 3, art. 46, art. 47 ust. 1, 3 i 5, art. 48, art. 
50, art. 51a ust. 3 zdanie drugie i ust. 4, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, art. 56–56c, art. 57, art. 58 ust. 1, art. 59, art. 62 
ust. 2, 6 i 8, art. 63, art. 66 i art. 70 Ustawy o Ofercie, 

• nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki wynikające z:  

― art. 38 ust. 7 w związku z art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez 
odesłanie, art. 50, art. 51a ust. 3 zd. 2 i ust. 4, art. 52; 

― art. 38a ust. 5 w związku z art. 50, art. 51a ust. 3 zd. 2 i ust. 4, art. 52; 

― art. 38b ust. 10 w związku z art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez 
odesłanie, art. 50, art. 52; 

― art. 39 ust. 3 w związku z art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez 
odesłanie i art. 50; 

― art.41 ust.2 w związku zart.45 ust. 2, art.47 ust.1, 2 i5, art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum 
informacyjnym informacji przez odesłanie i art.50,  

• nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 7, art. 26 ust. 5 i 7, art. 27, 
art.29–31 i art.33 rozporządzenia 809/2004,  

• udostępnia prospekt emisyjny w postaci drukowanej niezgodnie z art. 47 ust. 2, 

• wbrew obowiązkowi, wynikającemu z art. 38 ust. 7 w związku z art. 51 ust. 1, art. 38a ust.5 w związku z art. 51 ust. 
1, art. 38b ust.10 w związku z art.51 ust. 1, oraz obowiązkowi, o którym mowa w art. 51 ust. 1, nie przekazuje w 
terminie aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego,  

wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 38 ust. 7 w związku z art. 51 ust. 5, art. 38a ust. 5 w związku z art. 51 ust. 5, i z 
art.38b ust. 10 w związku z art. 51 ust. 5, oraz obowiązkowi, o którym mowa w art. 41 ust. 4 i art. 51 ust. 5, nie udostępnia 
do publicznej wiadomości w terminie aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego. Komisja może 
wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku 
regulowanym albo nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, 
karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. 

Zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 1 Regulaminu GPW, Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu 
giełdowego: 

1) jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona, 

2) na żądanie KNF, zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie, 

3) w przypadku zniesienia ich dematerializacji, 

4) w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. 

Zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 2 Regulaminu GPW, Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu 
giełdowego: 

1) jeżeli przestały spełniać inny warunek dopuszczenia ich do obrotu giełdowego, niż nieograniczona zbywalność, 

2) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na GPW, 

3) na wniosek emitenta, 
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4) 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, 

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

6) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale bądź przekształceniu, 

7) jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie finansowym, 

8) wskutek podjęcia przez emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa, 

9) wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

Należy podkreślić, iż wykluczając instrumenty finansowe emitenta z obrotu giełdowego z powodów wskazanych w punktach 
1), 3) oraz 5) powyżej, Zarząd GPW bierze pod uwagę strukturę własności Emitenta, ze szczególnym uwzględnieniem 
wartości i liczby akcji Emitenta, będących w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej, niż 5% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu, czyli uwzględnia interes drobnych akcjonariuszy. Wykluczając instrumenty 
finansowe w przypadkach określonych w pkt 3) oraz 5) Zarząd Giełdy bierze dodatkowo pod uwagę wartość przeciętnego 
dziennego obrotu danym instrumentem finansowym w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Wykluczenie instrumentów finansowych 
wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale bądź przekształceniu może nastąpić 
odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia, natomiast w 
przypadku, o którym mowa w punkcie 7), wykluczając instrumenty finansowe z obrotu, Zarząd Giełdy nie bierze pod uwagę 
okresu zawieszenia obrotu danym instrumentem finansowym. Ponadto, wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu 
giełdowego na wniosek emitenta Zarząd GPW może uzależnić od spełnienia dodatkowych warunków. 

W przypadku wykluczenia Akcji serii M z obrotu giełdowego, inwestorzy muszą liczyć się z utratą płynności przez te papiery 
wartościowe oraz spadkiem ich wartości rynkowej. 

3.7 Ryzyko wynikające z możliwości niedopełnienia przez Emitenta 
obowiązków wymaganych prawem, wynikających z Ustawy o Obrocie 

Zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o 
których mowa w art. 157 i art. 158 lub art. 160 Ustawy o Obrocie, w szczególności wynikające z przepisów wydanych na 
podstawie art. 160 ust. 5 tej Ustawy, Komisja może: 

• wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo 

• nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN, albo 

• wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku 
regulowanym, nakładając jednocześnie karę pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN.  

Zgodnie z art. 176a Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy Emitent lub wprowadzający nie wykonuje lub nienależycie 
wykonuje obowiązki wynikające z art. 5 tej Ustawy (dotyczącego obowiązków Emitenta w zakresie zawarcia z KDPW 
umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w KDPW), Komisja może nałożyć karę pieniężną w 
wysokości do 1.000.000 PLN.  
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CZĘŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY 

1 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE 

EMISYJNYM 

1.1 Emitent 

Informacje o Emitencie 

Firma: VISTULA GROUP Spółka Akcyjna 

Adres siedziby: ul. Starowiślna 48, 31-035 Kraków 

Główny telefon: +48 12 656 18 32 

Faks: +48 12 656 50 98 

E-mail: sekretariat@vistulagroup.pl 

Strona internetowa: www.vistulagroup.pl 

Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta 

Osoby działające w imieniu Emitenta: 

Grzegorz Pilch -    Prezes Zarządu 

Mateusz Żmijewski -   Wiceprezes Zarządu 

Radosław Jakociuk  -   Wiceprezes Zarządu 

 

Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie Emisyjnym, 
działających w imieniu Emitenta 

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie. 

Działając w imieniu Emitenta oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by 
zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że 
w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

 

Grzegorz Pilch                                             Radosław Jakociuk 

Prezes Zarządu                                            Wiceprezes Zarządu 

 

 

Mateusz Żmijewski 

   Wiceprezes Zarządu 
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1.2 Firma inwestycyjna 

Informacje o Firmie Inwestycyjnej 

Firma: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA  

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

Główny telefon: + 48 22 504 30 00 

Faks: + 48 22 504 31 00 

E-mail: sekretariat@bossa.pl 

Strona internetowa: www.bossa.pl 

Osoby fizyczne działające w imieniu Firmy Inwestycyjnej 

W imieniu Firmy Inwestycyjnej Domu Maklerskiego BOŚ S.A. działają następujące osoby fizyczne: 

Radosław Olszewski -  Prezes Zarządu 

Agnieszka Wyszomirska -  Dyrektor Wydziału Obsługi Emisji 

Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie Emisyjnym, 
działających w imieniu Firmy Inwestycyjnej 

Odpowiedzialność Domu Maklerskiego BOŚ S.A., jako podmiotu biorącego udział w sporządzaniu Prospektu jest 
ograniczona do następujących części Prospektu: 

w Części II – Czynniki ryzyka – pkt. 3 
w Części III – Dokument rejestracyjny – pkt. 1.2,  
w Części IV – Dokument ofertowy – pkt. 4.1, 4.3, 4.4., 4.7, 4.10, 5-9,  
Załącznik do Prospektu: Definicje i Skróty związane ze stosowaną terminologią 
oraz odpowiadających w/w punktom fragmentów Części I Prospektu „Podsumowanie”. 

Działając w imieniu Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oświadczamy, że zgodnie z najlepszą wiedzą DM BOŚ 
SA i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za które DM 
BOŚ SA ponosi odpowiedzialność, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że informacje zawarte w tych 
częściach nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

 

 

 

Radosław Olszewski 

Prezes Zarządu 

 

 

 

 

Agnieszka Wyszomirska  

Dyrektor Wydziału Obsługi Emisji 
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1.3 Doradca Finansowy 

Informacje o Doradcy Finansowym 

Firma: Art Capital Sp. z o. o. 

Adres siedziby: 31-052 Kraków, ul. Starowiślna 83 lok. 6 

Główny telefon: + 48 12 428 50 60 

Faks: + 48 12 429 66 22 

E-mail: art-capital@art-capital.pl 

Strona internetowa: www.art-capital.pl 

Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Finansowego 

Osoby działające w imieniu Doradcy Finansowego: 

Artur Bielaszka -  Prezes Zarządu 

Piotr Grzesiak -  Wiceprezes Zarządu 

Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie Emisyjnym, 
działających w imieniu Doradcy 

Odpowiedzialność Art Capital Sp. z o. o., jako podmiotu biorącego udział przy sporządzeniu Prospektu jest ograniczona do 
następujących części Prospektu: 

 w Części II – Czynniki ryzyka – pkt. 1, 2 

 w Części III – Dokument rejestracyjny – pkt. 1.3, 2, 3, 5.2, 6.1–6.3, 6.5, 8.1.1, 9–10, 12, 17.1–17.2, 20.7, 20.9, 23–

25; 

 w Części IV – Dokument ofertowy – pkt. 3.3.2, 3.4, 10; 

 oraz odpowiadających w/w punktom fragmentów Części I Prospektu „Podsumowanie”. 

Działając w imieniu Art Capital Sp. z o. o., oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej 
staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, przy sporządzeniu których Art 
Capital Sp. z o. o. brała udział, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że w tych częściach Prospektu 
nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

 

 

Artur Bielaszka 

Prezes Zarządu 

 

 

 

Piotr Grzesiak 

Wiceprezes Zarządu 

 

 



Część III. Dokument rejestracyjny 

Prospekt Emisyjny Akcji serii M Vistula Group S.A.  37 

1.4 Doradca Prawny 

Informacje o Doradcy Prawnym 

Firma: 
Ishikawa Brocławik Sajna Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka 
Partnerska 

Adres siedziby: Al. Słowackiego 66, 30-004 Kraków 

Główny telefon: + 48 12 630 95 35 

Faks: + 48 12 633 82 41 

E-mail: biuro@kancelaria-ibs.pl 

Strona internetowa: www.kancelaria-ibs.pl 

Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego 

W imieniu Doradcy Prawnego działają następujące osoby fizyczne: 

Katarzyna Ishikawa -  Adwokat, Partner  

Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie Emisyjnym, 
działających w imieniu Doradcy Prawnego 

Odpowiedzialność Ishikawa Brocławik Sajna Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska jako podmiotu biorącego udział 
przy sporządzeniu Prospektu jest ograniczona do następujących części Prospektu: 

 w Części III – Dokument rejestracyjny – pkt. 1.4, 5.1.1- 5.1.5, 6.4, 7, 8.1.2-8.1.3, 11, 14-16, 17.3, 18-19, 20.8, 21-

22; 

 w Części IV – Dokument ofertowy – pkt. 3.3.3, 4.2, 4.4-4.6, 4.8-4.9, 4.11; 

 oraz odpowiadających w/w punktom fragmentów Części I Prospektu „Podsumowanie”. 

Działając w imieniu Ishikawa Brocławik Sajna Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, oświadczamy, że zgodnie z 
naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach 
Prospektu, przy sporządzeniu których Ishikawa Brocławik Sajna Adwokaci i Radcowie Prawni brała udział, są prawdziwe, 
rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że w tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na 
ich znaczenie. 

 

 

 

Katarzyna Ishikawa 

Adwokat, Partner  
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2 BIEGLI REWIDENCI 

2.1 Podmiot uprawniony do badania historycznych informacji finansowych 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2012, za rok 2011 oraz za rok 2010 przeprowadził 
PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o., Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, podmiot wpisany na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 
2696. 

W imieniu spółki PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. badanie skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za rok 2012, za rok 2011 oraz za rok 2010 r. sporządzonego zgodnie z MSSF przeprowadziła Paulina Bąk, 
Kluczowy Biegły Rewident wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 
11912 oraz podpisał Mirosław Kośmider, Prezes Zarządu i Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9273.  

Przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013 r. 
przeprowadził PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o., Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, podmiot wpisany na 
listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów 
pod numerem 2696. 

W imieniu spółki PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. przegląd śródrocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. sporządzonego zgodnie z MSSF przeprowadziła 
Paulina Bąk, Kluczowy Biegły Rewident wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod 
numerem 11912 oraz podpisał Mirosław Kośmider, Prezes Zarządu i Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9273.  

2.2 Zmiany biegłych rewidentów 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie nastąpiła zmiana biegłego rewidenta. 

3 WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 

Zaprezentowane poniżej wybrane dane finansowe Emitenta opracowane zostały na podstawie zbadanych przez biegłego 
rewidenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2012 r., 2011 r., 2010 r. oraz skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych za I pół. 2013 r. wraz z danymi porównywalnymi, poddanych przeglądowi przez biegłego rewidenta, 
sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez UE. 

Tabela. Wybrane dane rachunku zysku i strat GrupyEmitenta za lata 2010 – 2012 oraz za I pół. 2013 r. i I pół. 2012 r. 
(w tys. zł) 

Wyszczególnienie I pół. 2013 I pół. 2012 2012 2011 2010 

Przychody ze sprzedaży 185 825 187483 395 513 387 703 353 921 

Koszt własny sprzedaży 87 346 92 067 190 621 180 710 159 259 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 98 479 95 416 204 892 206 993 194 662 

Pozostałe przychody operacyjne 2 064 3 794 9 255 10 937 8 251 

Zysk (strata) ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -124 6 378 6 385 4 125 486 

Koszty sprzedaży 66 793 69 385 143 780 138 656 129 139 

Koszty ogólnego zarządu 19 535 19 787 40 772 42 920 43 257 

Pozostałe koszty operacyjne 3 632 3 907 7 894 15 150 7 738 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 459 12 509 28 086 25 329 23 265 

Przychody finansowe 3 952 504 1 516 3 011 725 

Koszty finansowe 9 235 10 831 21 275 26 307 22 432 

Strata na sprzedaży spółek zależnych - - - 572 - 

Zysk na sprzedaży spółek zależnych - 959 959 - - 

Zysk (strata) brutto 5 176 3 141 9 286 1 461 1 558 

Podatek dochodowy 760 841 -2 990 1 455 -105 

Zysk (strata) roku obrotowego 4 416 2 300 12 276 6 1 663 

Przypisany do podmiotu dominującego 4 416 2 300 12 276 6 1 663 

Przypisany do kapitałów mniejszości - - - - - 
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Wyszczególnienie I pół. 2013 I pół. 2012 2012 2011 2010 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 133 861 625 111 551 355 118 256 627 111 551 355 111 551 355 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 143 298 625 120 208 429 128 619 129 119 615 022 119 615 022 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 

- podstawowy 0,03 0,02 0,10 0,00 0,01 

- rozwodniony 0,03 0,02 0,10 0,00 0,01 

Źródło: Śródroczne i historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta. 

Tabela. Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Emitenta za lata 2010 – 2012 oraz za I pół. 2013 r. i I pół. 2012 r. 
(w tys. zł) 

Wyszczególnienie I pół. 2013 I pół. 2012 2012 2011 2010 

Aktywa 
 Aktywa trwałe 429 528 431 457 432 795 443 671 454 420 

Inne wartości niematerialne 115 330 116 075 115 751 116 499 117 329 

Wartość firmy 244 143 244 143 244 143 244 143 244 133 

Rzeczowe aktywa trwałe 48 003 52 461 50 635 63 171 66 789 

Nieruchomości inwestycyjne 874 874 874 874 874 

Aktywa przeznaczone do sprzedaży - - - - 4 943 

Należności długoterminowe  1 297 1 673 1 421 2 075 2 709 

Udziały i akcje 34 34 35 171 158 

Inne inwestycje długoterminowe 4 4 4 4 4 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 843 16 193 19 932 16 734 17 481 

Pozostałe aktywa trwałe - - - - - 

Aktywa obrotowe 191 311 189 884 207 740 199 234 188 570 

Zapasy 156 174 152 726 174 078 162 438 144 313 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 23 257 22 633 18 588 24 111 19 474 

Udzielone pożyczki krótkoterminowe - - - 1 19 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 440 12 972 14 495 11 953 23 945 

Pozostałe aktywa obrotowe 1 440 1 553 759 731 819 

Aktywa razem 620 839 621 341 640 535 642 905 642 990 

      Pasywa 
 Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego 337 720 305 590 333 230 303 217 301 027 

Kapitał podstawowy 29 003 24 541 29 003 24 541 24 541 

Kapitał z aktualizacji wyceny - - - - 3 711 

Pozostałe kapitały 10 404 10 257 10 330 10 183 7 925 

Zyski zatrzymane 293 897 268 492 281 621 268 487 263 187 

Wynik finansowy roku bieżącego 4 416 2300 12276 6 1663 

Kapitały mniejszościowe - - - - - 

Kapitał własny razem 337 720 305 590 333 230 303 217 301 027 

Zobowiązania długoterminowe 145 218 156 484 148 768 169 658 177 757 

Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych 81 111 81 111 81 

Zobowiązania z tytułu leasingu 271 281 279 146 245 

Kredyty i pożyczki długoterminowe 144 866 156 092 148 408 169 401 177 431 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 562 1 083 977 1 672 1 363 

Rezerwy długoterminowe 12 635 14 359 12 723 15 447 17 001 

Zobowiązania i rezerwy długoterminowe razem 159 415 171 926 162 468 186 777 196 121 

Zobowiązania krótkoterminowe 117 094 134 606 138 169 141 074 127 962 

Zobowiązania z tytułu leasingu 143 173 113 159 1 454 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 53 899 49 758 74 717 76 039 53 307 

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 6 749 26 962 5 724 7 163 6 287 

Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek 6 303 7 713 7 514 7 713 16 914 
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Wyszczególnienie I pół. 2013 I pół. 2012 2012 2011 2010 

długoterminowych 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych (obligacje) 50 000 50 000 50 101 50 000 50 000 

Rezerwy krótkoterminowe 6 610 9 219 6 668 11 837 17 880 

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe razem 123 704 143 825 144 837 152 911 145 842 

Zobowiązania i rezerwy razem 283 119 315 751 307 305 339 688 341 963 

Pasywa razem 620 839 621 341 640 535 642 905 642 990 

Wartość księgowa 337 720 305 590 333 230 303 217 301 027 

Liczba akcji 133 861 625 111 551 355 133 861 625 111 551 355 111 551 355 

Wartość księgowa na jedną akcję 2,52 2,74 2,49 2,72 2,7 

Rozwodniona liczba akcji 143 298 625 123 615 022 143 298 625 119 615 022 119 615 022 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję  2,36 2,47 2,33 2,53 2,52 

Źródło: Śródroczne i historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta. 

Tabela. Wybrane dane przepływów pieniężnych Grupy Emitenta za lata 2010 – 2012 oraz za I pół. 2013 r. i I pół. 2012 
r. (w tys. zł) 

Wyszczególnienie I pół. 2013 I pół. 2012 2012 2011 2010 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
 Zysk (strata) netto 4 416 2 300 12 276 6 1 663 

Korekty: 
 Amortyzacja 5 736 6 240 12 265 13 784 15 934 

Zysk (strata) na inwestycjach  243 -7 337 -7 345 -3 553 -470 

Koszty z tytułu odsetek 7 007 9 074 17 627 21 068 20 427 

Zmiana stanu rezerw 440 -4 295 -8 590 -6 791 -8 873 

Zmiana stanu zapasów 17 904 9 741 -11 640 -18 428 2 825 

Zmiana stanu należności -4 894 902 4 511 -5 108 -2 913 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów -24 665 -24 974 -2 794 21 883 1 091 

Inne korekty (otrzymane odsetki i dywidendy, podwyższenie 
kapitału, wycena opcji) -23 500 108 2 110 1 942 

Środki pieniężne wygenerowane w działalności operacyjnej  6 164 -7 849 16 418 24 971 31 626 

Podatek dochodowy zapłacony  - - -33 -17 -543 

Odsetki zapłacone  -7 007 -9 074 -17 627 -21 068 -20 427 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  -843 -16 923 - 1 242 3 886 10 656 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
 Otrzymane odsetki  15 6 105 21 48 

Wpływy ze sprzedaży inwestycji przeznaczonych do obrotu - - - - 138 

Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych - 1 2 500 - 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 429 15 774 16 876 11 103 1 613 

Wpływy z tytułu spłaty udzielonych pożyczek  - - - 20 213 

Nabycie wartości niematerialnych -120 -133 -419 -359 -38 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -3 473 -4 201 -7 001 -10 780 -9 248 

Nabycie aktywów finansowych w jednostkach zależnych - - - -10 - 

Wydatki z tytułu sprzedaży spółki zależnej - -9 -9 -219 - 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 149 11 438 9 554 276 -7 274 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
 Wpływ netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitałów - - 17 590 - 50 000 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 1 182 21 980 22 145 15 019 2 709 

Spłaty kredytów i pożyczek -1 183 -15 385 -45 276 -29 695 -49 741 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -62 -91 -229 -1 478 -2 806 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -63 6 504 -5 770 -16 154 162 



Część III. Dokument rejestracyjny 

Prospekt Emisyjny Akcji serii M Vistula Group S.A.  41 

Wyszczególnienie I pół. 2013 I pół. 2012 2012 2011 2010 

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych 
i ekwiwalentów środków pieniężnych - 4 055 1 019 2 542 -11 992 3 544 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 14 495 11 953 11 953 23 945 20 401 

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  8 5 1 1 -2 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu  10 440 12 972 14 495 11 953 23 945 

Źródło: Śródroczne i historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta. 

4 CZYNNIKI RYZYKA 

Czynniki ryzyka opisane zostały w Części II Prospektu. 

5 INFORMACJE O EMITENCIE  

5.1 Historia i rozwój Emitenta 

5.1.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta 

Prawna nazwa Emitenta: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA 

Handlowa nazwa Emitenta: VISTULA GROUP S.A. 

Prawna (statutowa) nazwa określona jest § 1 Statutu Emitenta jako VISTULA GROUP Spółka Akcyjna. Zgodnie z 
brzmieniem art. 305 §2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §1 Statutu Emitenta, Emitent może używać w obrocie również 
skrótu VISTULA GROUP S.A. 

5.1.2 Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny 

Emitent jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000047082. 

Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia Sądu 
Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26 
września 2001 roku. 

Uprzednio Emitent był zarejestrowany w Rejestrze Handlowym B prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 
Śródmieścia w Krakowie, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB 3159.   

5.1.3 Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki został utworzony 

Emitent został zawiązany aktem notarialnym sporządzonym w dniu 28 marca 1991 roku w Warszawie przed notariuszem 
Pawłem Błaszczakiem (Repertorium A nr 1700/91). 

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony.    

5.1.4 Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie 
z którymi działa Emitent, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby 

Siedziba Emitenta: Kraków 

Forma prawna Emitenta: Spółka Akcyjna 

Przepisy, na podstawie których  

i zgodnie z którymi działa Emitent:  Kodeks Spółek Handlowych  

 Statut Emitenta 

 Inne właściwe przepisy prawa 

Kraj siedziby Emitenta:  Rzeczpospolita Polska  

Adres Emitenta:  ul. Starowiślna 48  

 31-035 Kraków  
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Telefon: +48 (012) 65 61 832 

Email:  sekretariat@vistulagroup.pl 

Adres internetowy:  www.vistulagroup.pl   

5.1.5 Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta 

Poniżej zaprezentowane zostały istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Spółki i jej poprzednika prawnego. 

1945  

W styczniu 1945 roku po wyzwoleniu Krakowa grupa polskich pracowników uruchomiła produkcję w warsztatach niemieckich 
firm Hanischa i Madritscha. Niemieckie firmy Hanischa i Madritscha powstały w czasie okupacji w oparciu o majątek 
działających w dwudziestoleciu międzywojennym Państwowego Zakładu Umundurowań oraz prywatnej firmy Strassberg i 
Ska. W dniu 12.02.1945 r. w lokalu firm Hanischa przy ul. Sławkowskiej 12 został uruchomiony pierwszy zakład pod nazwą 
Państwowa Fabryka Mundurów Wojskowych przemianowany po realizacji pierwszych zamówień dla wojska na Fabrykę 
Konfekcji nr 1. W połowie 1945 roku utworzone zostało Zjednoczenie Przemysłu Odzieżowego – Południe, którego 
zadaniem było koordynowanie działalności wszystkich przedsiębiorstw odzieżowych (w tym również małych prywatnych 
zakładów krawieckich). 

1947 

W roku 1947 zlikwidowano Zjednoczenie Przemysłu Odzieżowego – Południe, a w jego miejsce powołano przedsiębiorstwo 
pod nazwą „Zjednoczone Fabryki Konfekcyjne” grupujące działające na terenie Krakowa cztery zakłady odzieżowe.  

1948 

W roku 1948 aktem erekcyjnym Ministra Przemysłu i Handlu „Zjednoczone Fabryki Konfekcyjne” otrzymały nazwę 
„Krakowskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego” („KZPO”) i stały się samodzielną jednostką gospodarczą, podległą 
Centralnemu Zarządowi Przemysłu Odzieżowego.  

1949 

W roku 1949 KZPO przejęły wytwórnię odzieży „Polonia” w Krakowie. Po przejęciu jednego z budynków Monopolu 
Tytoniowego przy ul. Nadwiślańskiej 11 w Krakowie, przedsiębiorstwo przeniosło się w całości do dzielnicy Podgórze, 
likwidując swoje dotychczasowe filie przy ul. Sławkowskiej, Szewskiej i Bonerowskiej.  

1952 

Przy KZPO powstała przyzakładowa szkoła odzieżowa, która po przejęciu przez władze oświatowe w 1952 roku otrzymała 
nazwę Zasadnicza Szkoła Odzieżowa Nr 1 w Krakowie. Szkoła ta stanowiła zaczątek Zespołu Szkół Odzieżowych i 
Ekonomicznych przy ul. Bulwarowej 33 w Krakowie.  

1956 

W roku 1956 KZPO otrzymały kolejny obiekt przy ul. Nadwiślańskiej 13, zajmowany poprzednio przez Krakowską Składnicę 
Wyrobów Tytoniowych. Równocześnie likwidacji uległa działająca dotychczas filia KZPO przy Rynku Podgórskim 3, a jej 
pomieszczenia zostały przeznaczone na mieszkania pracownicze. Od 1956 roku całość produkcji KZPO mieści się już w 
budynkach przy ul. Nadwiślańskiej 11 i 13. 

1961 

W roku 1961 KZPO rozpoczęły produkcję na eksport. 

1962 

W roku 1962 KZPO otrzymały kolejny obiekt sąsiadujący z pomieszczeniami zakładu, położony przy ul. Nadwiślańskiej 9. 
Powstał też pierwszy sklep firmowy KZPO w Nowej Hucie („PAW”) prowadzący również sprzedaż wyrobów 
komplementarnych. 

1964 

W roku 1964 wzorcownia KZPO otrzymała najwyższą lokatę w polskim przemyśle odzieżowym. 

1966 

Od roku 1966 profil produkcji KZPO obejmuje już wyłącznie klasyczną odzież męską. 
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1967 

W roku 1967 KZPO przejęły dodatkowy budynek przy ul. Nadwiślańskiej 7. Na podstawie Zarządzenia nr 34/0/67 z dnia 
20.09.1967 roku wydanego przez Ministra Przemysłu Lekkiego KZPO zmieniły nazwę na: Zakłady Przemysłu Odzieżowego 
„Vistula” („ZPO Vistula”). 

Lata 70- te 

W latach 70. XX wieku nastąpił szybki rozwój bazy produkcyjnej przedsiębiorstwa, czego efektem była modernizacja i 
rozbudowa zakładu w Krakowie oraz powstanie zakładów filialnych w Myślenicach, Staszowie, Przeworsku i Łańcucie. W 
styczniu 1975 r. otwarty został sklep firmowy ZPO Vistula przy ul. Szpitalnej 3 w Krakowie. 

1991 

W dniu 30 kwietnia 1991 r. przedsiębiorstwo państwowe ZPO Vistula zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu 
Państwa pod firmą: Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Vistula” Spółka Akcyjna. 

1993 

W czerwcu 1993 r. nastąpiła emisja akcji serii A. Wyemitowanych zostało 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela. W ofercie 
publicznej sprzedano 650.000 akcji. Dla pracowników Emitenta oraz członków kierownictwa przeznaczono na 
preferencyjnych warunkach pakiet 350.000 akcji. Debiut Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
miał miejsce 30 września 1993 r. 

1994 

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 22 stycznia 1994 r., w dniu 24 lutego 1994 r. przeprowadzony 
został split akcji serii A w stosunku 1 : 5.  

Emisja akcji serii B miała miejsce w październiku i listopadzie 1994 roku na podstawie uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia 
Emitenta z dnia 14 maja 1994 roku. Wyemitowanych zostało 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 
zł każda. Wpływy uzyskane z emisji akcji serii B wyniosły około 13 500 000 zł i zostały przeznaczone na sfinansowanie 
działań modernizacyjnych i rozwój sieci handlowej. 

1999 

Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 czerwca 1999 r. zostały umorzone akcje Emitenta w ilości 
1.115.470 sztuk, skupione przez Emitenta za kwotę 10.000.000 zł. 

2000 

W kwietniu 2000 roku Emitent uzyskał certyfikat jakości normy ISO 9001. W tym samym czasie rozpoczął się okres działań 
restrukturyzacyjnych, mających na celu dostosowanie struktury organizacyjnej Emitenta i kosztów jej funkcjonowania do 
potrzeb i możliwości rozwojowych, jakie daje rynek krajowy i eksportowy. Pogarszająca się rentowność kontraktów 
eksportowych, spowodowana zarówno spadkiem wartości EUR, jak i zwiększającą się w regionie Europy Środkowo-
Wschodniej konkurencją w produkcji przerobowej, spowodowała, iż Emitent zdecydował się na redukcję znaczącej części 
mocy produkcyjnych. Jednocześnie rozpoczął się proces stopniowego przekształcania przedsiębiorstwa Emitenta z 
przedsiębiorstwa przemysłu lekkiego o dominującym charakterze produkcyjnym w firmę o wyraźnym profilu marketingowo-
dystrybucyjnym. 

W okresie maj-wrzesień 2000 r. przeprowadzona została likwidacja zakładu filialnego w Przeworsku. W efekcie doszło do 
powstania nowego podmiotu o nazwie Zakład Przemysłu Odzieżowego Sp. z o.o. (obecnie Men’s Field Sp. z o.o.) w 
Przeworsku. Zakłady filialne w Staszowie i Łańcucie wydzielone zostały ze struktury organizacyjnej Emitenta w odrębne 
spółki prawa handlowego – zależne od Emitenta: Staszów Best Sp. z o.o. oraz Zakłady Odzieżowe „Vicon” Sp. z o.o. 
Dotychczasowy zakład wiodący w Krakowie został podzielony pod względem organizacyjnym na dwie jednostki: Vistulę 
Centrum i Zakład Produkcyjny w Krakowie, który nawiązał współpracę przy produkcji garniturów marek Kenzo oraz Yves 
Saint Laurent. 

2001 

W dniu 30 stycznia 2001 r. nastąpiła rejestracja nowej firmy: Vistula Spółka Akcyjna. 

W kwietniu 2001 r. Emitent nabył prawo do posługiwania się na terenie Polski znakiem towarowym marki Artisti Italiani, co 
miało służyć wprowadzeniu na rynek polski własnej oferty odzieży damskiej. Do końca 2001 roku zakończony został proces 
budowy sieci 11 salonów firmowych Artisti Italiani zlokalizowanych w największych polskich miastach. 

2002 

W roku 2002 zakład filialny Emitenta w Myślenicach zaczął funkcjonować w ramach spółki zależnej Trend Fashion Sp. z o.o. 
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We wrześniu 2002 r. nastąpiło ogłoszenie upadłości spółki Zakłady Odzieżowe „Vicon” Sp. z o.o. w Łańcucie. Dzierżawione 
przez nią od Emitenta nieruchomości oraz urządzenia produkcyjne zostały sprzedane w celu poprawy płynności finansowej 
Emitenta utraconej na skutek niepowodzenia projektu Artisti Italiani. 

2004 

Począwszy od 2004 r., Emitent rozpoczął działania zmierzające do odnowienia dotychczasowego wizerunku marki Vistula. 
Tradycyjny asortyment klasycznej odzieży męskiej został poszerzony o ofertę mniej formalnych ubiorów typu weekendowego 
(„casual”). 

W lipcu 2004 r. zakład produkcyjny Emitenta w Krakowie rozpoczął działalność w ramach spółki zależnej MTM Sp. z o.o., 
która świadczyła usługi szwalnicze na rynek krajowy i eksport, głównie na rynek francuski dla firmy E.C.C.E., posiadającej 
wówczas licencje marek Kenzo, Givenchy, Loris Azzaro, Rochas, Arrow, Scherrer. 

W wyniku zakończonego w 2004 r. całkowitego wydzielenia zaplecza produkcyjnego do spółek zależnych, podstawową 
formą działalności operacyjnej Emitenta stało się projektowanie odzieży, rozwój działalności handlowej, efektywne 
zarządzanie sprzedażą i komunikacja marketingowa. 

2005 

W kwietniu 2005 r. nastąpiła sprzedaż spółki zależnej Staszów Best Sp. z o.o. w Staszowie oraz wykorzystywanych przez 
nią nieruchomości.  

W roku 2005 nastąpił dynamiczny wzrost ilości sklepów firmowych marki Vistula. Zwiększenie inwestycji w tym obszarze 
spowodowało, iż liczba własnych sklepów firmowych Emitenta wzrosła z 26 na koniec 2003 roku do 68 na koniec roku 2005 
(łącznie ze sklepami wyprzedażowymi). Wśród sklepów uruchomionych w roku 2005 znalazły się także pierwsze 
zagraniczne sklepy marki Vistula: w Czechach oraz na Łotwie. 

Na podstawie umów licencyjnych zawartych w maju 2005 r. Emitent stał się wyłącznym dystrybutorem w Polsce odzieży 
włoskiej marki Murphy&Nye, pod którą oferowany był pełen asortyment odzieży damskiej i męskiej typu city sport i active. W 
grudniu zawarta została dodatkowa umowa dająca Emitentowi wyłączność na dystrybucję marki Murphy&Nye na terenie 
Czech, Słowacji i Węgier. Działalność ta została zaniechana jako nierentowna. 

2006 

W dniu 25 stycznia 2006 r. Emitent zawarł przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
(oraz prawa własności posadowionych na niej budynków) położonej w Krakowie, przy ulicy Nadwiślańskiej 13, gdzie mieściła 
się siedziba oraz zakład produkcyjny zarządzany przez spółkę zależną MTM Sp. z o.o. Umowa przyrzeczona dotycząca 
opisanej nieruchomości zawarta została ostatecznie w dniu 27 września 2007 r. 

W dniu 31 sierpnia 2006 r. nastąpiło połączenie ze spółką Wólczanka Spółka Akcyjna. W tym dniu sąd rejestrowy właściwy 
dla spółki, tj. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
wydał postanowienie o wpisie do rejestru przedsiębiorców połączenia spółki ze spółką Wólczanka Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Łodzi, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062987 oraz zmianie 
nazwy na nową: Vistula & Wólczanka SA.  

W związku z połączeniem spółek nastąpiło również podwyższenie kapitału zakładowego Vistula & Wólczanka S.A. 
Dotychczasowy kapitał zakładowy w kwocie 12.000.000 zł został podwyższony do kwoty 16.562.250 zł. Podwyższenie 
kapitału nastąpiło w drodze emisji 2.281.125 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2 zł każda. Akcje 
nowej emisji zostały przyznane akcjonariuszom spółki przejmowanej, tj. spółki Wólczanka S.A. Rejestracja podwyższenia 
kapitału zakładowego nastąpiła łącznie z rejestracją połączenia spółek. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału 
zakładowego spółki ogólna liczba akcji spółki wszystkich emisji wzrosła do 7.165.655 co dawało łącznie 7.165.655 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu.  

W dniu 30 listopada 2006 roku sąd rejestrowy właściwy dla spółki dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia 
kapitału zakładowego Emitenta. Dotychczasowy kapitał zakładowy w kwocie 16.562.250 zł został podwyższony do kwoty 
17.995.378 zł w drodze emisji 716.564 akcji serii F. Akcje Spółki serii F emitowane były w drodze subskrypcji prywatnej w 
rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych skierowanej do wybranych inwestorów kwalifikowanych.  

W dniu 1 grudnia 2006 roku sąd rejestrowy właściwy dla spółki dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Dotychczasowa kwota warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 
wynosząca 420.000 zł została podwyższona do kwoty 1.068.000 zł. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało 
przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr 4 z dnia 13 listopada 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta 
w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie 
zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia 
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założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do 
publicznego obrotu oraz zmiany Statutu Spółki. 

2007 

W dniu 9 stycznia 2007 roku sąd rejestrowy właściwy dla spółki dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia 
kapitału zakładowego Emitenta. Dotychczasowy kapitał zakładowy w kwocie 17.995.378 zł został podwyższony do kwoty 
18.275.378 zł w drodze emisji 140.000 akcji serii C. Akcje Spółki serii C emitowane były na podstawie art. 393 pkt 5, art. 445 
oraz art. 448-453 kodeksu spółek handlowych.  

W dniu 1 lutego 2007 r. Emitent zawarł umowy sprzedaży nieruchomości oraz maszyn i urządzeń produkcyjnych na rzecz 
spółki Collar Textil Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie przy ul. Sempołowskiej 4, która świadczyła na rzecz Vistula & 
Wólczanka S.A. usługi szwalnicze w ramach tzw. przerobu uszlachetniającego. 

W dniu 20 marca 2007 r. Emitent dokonał transakcji zbycia 100% udziałów posiadanych w zagranicznych spółkach 
zależnych, tj. w spółkach VFG Hungary Kft. z siedzibą w Budapeszcie, VFG SRO z siedzibą w Pradze oraz VFG SIA z 
siedzibą w Rydze („spółki zagraniczne”), zarządzających sklepami prowadzącymi sprzedaż detaliczną odzieży pod własnymi 
i licencjonowanymi markami należącymi do Emitenta. 

W dniu 27 marca 2007 r. Emitent dokonał transakcji zbycia udziału posiadanego w zagranicznej spółce zależnej WLC 
Textilien GmbH z siedzibą w Berlinie, zarządzającej sklepami prowadzącymi na rynku niemieckim sprzedaż detaliczną 
odzieży pod markami należącymi do Emitenta. Zbycie udziału w spółce WLC Textilien GmbH, podobnie jak dokonane 
poprzednio zbycie udziałów w spółkach zagranicznych VFG Hungary Kft, VFG SRO oraz VFG SIA wynikało z realizacji 
strategii przewidującej koncentrację Emitenta głównie na rynku krajowym w zakresie rozwoju własnej sieci sprzedaży 
detalicznej, integracji działalności operacyjnej Galerii Centrum Sp. z o.o. w ramach grupy kapitałowej Emitent oraz dalszej 
konsolidacji rynku odzieżowego w Polsce.  

Dnia 9 sierpnia 2007 r. sąd rejestrowy właściwy dla spółki dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie 
Spółki, jakie nastąpiły na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 czerwca 2007 r. 
w sprawie zmian w Statucie Spółki.  

W wyniku sądowej rejestracji zmian postanowień § 8 ust. 1 oraz § 9 ust. 2 Statutu Emitenta nastąpiło zmniejszenie wartości 
nominalnej istniejących akcji Spółki składających się na kapitał zakładowy. W związku z powyższym dokonany został podział 
i wymiana akcji Spółki w stosunku 1:10, w wyniku czego każdej dotychczasowej jednej akcji Spółki o wartości nominalnej 2 zł 
(dwa złote) odpowiada 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda. Po podziale akcji liczba 
akcji Spółki składających się na kapitał zakładowy wzrosła z dotychczasowych 8.022.219 akcji do 80.222.190 akcji. Podział 
akcji oraz ich wymiana nie spowodowała obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 

2008 

W dniu 27 czerwca 2008 r. Emitent dokonał transakcji zbycia 100% udziałów posiadanych w spółce zależnej Vistula & 
Wólczanka Production Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Przed dokonaniem przez Emitenta sprzedaży nieruchomości w 
Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej 13, spółka Vistula & Wólczanka Production Sp. z o.o. prowadziła na terenie tej 
nieruchomości działalność w zakresie produkcji odzieży męskiej. W wyniku sprzedaży wyżej wymienionej nieruchomości 
Vistula & Wólczanka Production Sp. z o.o. zakończyła prowadzenie działalności produkcyjnej. 

W 2008 r. Emitent dokonał wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji W.KRUK SA. z siedzibą w Poznaniu. Po 
przeprowadzeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, Spółka nabyła 12.180.828 akcji spółki W.KRUK S.A. z 
siedzibą w Poznaniu reprezentujących 66% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 12.180.828 głosów na 
walnym zgromadzeniu, reprezentujących 66% ogólnej liczby głosów. 

W odpowiedzi na wezwanie, podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu wezwania, przyjął zapisy na łączną liczbę 
16.665.403 akcji, w efekcie czego redukcja zapisów wyniosła 26,91%. Cena jednej akcji nabytej w wezwaniu wyniosła 24,50 
złotych. Przed nabyciem akcji w wyniku rozliczenia wezwania Spółka nie posiadała żadnych akcji W.KRUK S.A. Inwestycja 
miała charakter długoterminowy. Nabycie akcji zostało sfinansowane w całości z kredytu, o którym Spółka informowała w 
raporcie bieżącym nr 19/2008 z dnia 30 maja 2008 r. Akcje W.KRUK S.A. nabyte przez Spółkę w wezwaniu były aktywami o 
znacznej wartości ponieważ stanowiły więcej niż 10% wartości kapitałów własnych Spółki. 

W dniu 6 października 2008 r. sąd rejestrowy właściwy dla spółki wydał postanowienie o wpisie do rejestru przedsiębiorców 
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Dotychczasowy kapitał zakładowy w kwocie 18.275.378 zł został 
podwyższony do kwoty 19.879.740 zł. Podwyższenie kapitału nastąpiło w drodze emisji 8.021.810 akcji zwykłych na 
okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Emisja akcji serii G została przeprowadzona na podstawie Uchwały 
Nr 3 z dnia 4 września 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie zmiany Uchwały nr 33 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki poprzez zmianę wysokości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmianę liczby akcji serii G, zmianę warunków 
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ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ogólna liczba 
akcji Spółki wszystkich emisji wynosiła 88.244.000, co dawało łącznie 88.244.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

W dniu 20 października 2008 r. Emitent dokonał transakcji zbycia 75% udziałów posiadanych w spółce zależnej Wólczanka 
Production 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Wieruszowie, zajmującej się uprzednio produkcją na rzecz Emitenta.  

W dniu 31 grudnia 2008 r. nastąpiło połączenie Emitenta ze spółką W.KRUK SA z siedzibą w Poznaniu. W tym dniu sąd 
rejestrowy właściwy dla spółki wydał postanowienie o wpisie do rejestru przedsiębiorców połączenia spółki ze spółką 
W.KRUK SA z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000076902. W dniu 31 grudnia 2008 r. nastąpił wpis powyższego połączenia do rejestru przedsiębiorców. 

W związku z połączeniem spółek nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. Kapitał zakładowy został 
podwyższony z dotychczasowej kwoty 19.879.740 (dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 
siedemset czterdzieści) złotych do kwoty 22.891.726,40 (dwadzieścia dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy 
siedemset dwadzieścia sześć i 40/100) złotych. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła postanowieniem 
Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 31 grudnia 2008 r. Po rejestracji podwyższenia kapitału 
zakładowego ogólna liczba akcji Emitenta wszystkich emisji wynosiła 103.303.932 (sto trzy miliony trzysta trzy tysiące 
dziewięćset trzydzieści dwa). Ogólna liczba głosów wynikająca z wszystkich akcji Emitenta wynosiła 103.303.932 (sto trzy 
miliony trzysta trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dwa). 

W dniu 31 grudnia 2008 r. na mocy powyższej opisanego postanowienia nastąpiła również rejestracja nowej firmy: Vistula 
Group Spółka Akcyjna. 

2009 

W dniu 10 kwietnia 2009 r. został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu jednostki zależnej 
- Galeria Centrum Sp. z o.o. Powyższy wniosek złożył zarząd jednostki zależnej oraz Emitent. Na mocy postanowienia z 
dnia 1 lipca 2009 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw 
upadłościowych i naprawczych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu jednostki 
zależnej od emitenta - Galeria Centrum Sp. z o.o.  

W dniu 18 września 2009 r. sąd upadłościowy wydał postanowienie o zmianie trybu postępowania upadłościowego na 
upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika. 

W dniu 12 sierpnia 2009 r. sąd rejestrowy właściwy dla spółki wydał postanowienie i w dniu 13 sierpnia 2009 r. dokonał 
wpisu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Vistula Group S.A. Dotychczasowa 
kwota warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosząca 1.068.000 zł została podwyższona do kwoty 2.155.400 
zł. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało przeprowadzone na podstawie uchwały Nr 27/06/2009 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia założeń programu 
motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki 
(oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, 
upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów 
Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji 
nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym. 

W dniu 16 grudnia 2009 r. sąd rejestrowy właściwy dla spółki wydał postanowienie o wpisie do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Dotychczasowy kapitał zakładowy w kwocie 
22.891.726,40 zł został podwyższony do kwoty 24.541.211 zł. Podwyższenie kapitału nastąpiło w drodze emisji 8.247.423 
akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Emisja akcji serii I została przeprowadzona na 
podstawie Uchwały Nr 23/06/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie 
zmiany statutu Spółki. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji 
wynosi 111.551.355, co daje łącznie 111.551.355 głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

2010 

Na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/08/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie emisji Obligacji Vistula Group 
serii A zmienionej uchwałą Zarządu Emitenta nr 2/08/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. oraz uchwałą Zarządu Emitenta nr 
5/08/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r., Emitent wyemitował 500 imiennych obligacji o wartości nominalnej 100.000 zł każda i 
cenie emisyjnej równej wartości nominalnej 100.000 zł za każdą obligację. Wyemitowane obligacje były oprocentowane 
według zmiennej stopy procentowej. Cel emisji obligacji nie był określony. Środki z emisji zostały przeznaczone częściowo 
na spłatę części zadłużenia Emitenta, natomiast w pozostałej części na zwiększenie kapitału obrotowego. Emisja Obligacji 
nastąpiła w trybie, o którym mowa w art. 9 pkt. 3 ustawy, tj. bez przeprowadzania publicznego proponowania nabycia. 
Zamknięcie subskrypcji nastąpiło w dniu 23 sierpnia 2010 r. Emisja doszła do skutku w całości. Dniem wykupu obligacji był 
27 grudnia 2011 r.  
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2011 

W dniu 18 lutego 2011 r. Emitent zawarł umowy sprzedaży nieruchomości w Myślenicach oraz maszyn i urządzeń 
produkcyjnych na rzecz spółki Andrema TEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu. 
Jednocześnie Emitent zawał z nabywcą umowę o współpracy obejmującą świadczenie na rzecz Emitenta usług 
przerobowych. 

W dniu 18 lutego 2011 r. Emitent dokonał transakcji zbycia 100% udziałów posiadanych w spółce zależnej Trend Fashion 
Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach, zajmującej się produkcją na rzecz Emitenta.  

Na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 2/12/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie emisji Obligacji Vistula Group 
serii B, Emitent wyemitował 500 imiennych obligacji o wartości nominalnej 100.000 zł każda i cenie emisyjnej równej 
wartości nominalnej 100.000 zł za każdą obligację. Wyemitowane obligacje były oprocentowane według zmiennej stopy 
procentowej. Celem emisji obligacji był wykup Obligacji Vistula Group serii A wyemitowanych na podstawie „Warunków 
Emisji 500 Zdematerializowanych Obligacji Imiennych Serii A Spółki Pod Firmą Vistula Group Spółka Akcyjna” z dnia 11 
sierpnia 2010 r. z późn. zm. wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/08/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 
roku, uchwały Zarządu Emitenta nr 2/08/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. oraz uchwały Zarządu Emitenta nr 5/08/2010 z dnia 
19 sierpnia 2010 r. Emisja Obligacji nastąpiła w trybie, o którym mowa w art. 9 pkt. 3 ustawy, tj. bez przeprowadzania 
publicznego proponowania nabycia. Zamknięcie subskrypcji nastąpiło w dniu 27 grudnia 2011 r. Emisja doszła do skutku w 
całości.  Pierwotnym dniem wykupu obligacji był 27 grudnia 2012 r.  

2012 

W dniu 23 kwietnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło Uchwałę nr 22/04/2012 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K z zachowaniem prawa poboru. Na podstawie 
wymienionej uchwały Walne Zgromadzenie Emitenta zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 
24.541.211 zł do kwoty nie wyższej niż 29.003.265 zł, tj. o kwotę nie wyższą niż 4.462.054 zł, poprzez emisję nie więcej niż 
22.310.270 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. Ponadto na tym 
samym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta podjęto Uchwałę nr 23/04/2012 r. w sprawie przyjęcia założeń 
programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla 
Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru. Na podstawie wymienionej 
uchwały Walne Zgromadzenie Emitenta zdecydowało o emisji 4.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii D na akcje na 
okaziciela serii L. W związku z emisją warrantów postanowiono o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w 
drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w liczbie nie większej niż 
4.000.000 akcji. W dniu 23 maja 2012 r. sąd rejestrowy właściwy dla spółki wydał postanowienie i w dniu 23 maja 2012 r. 
dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Vistula Group S.A. 
dokonanego na powyższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta.  

W dniu 9 sierpnia 2012 roku Emisja 22.310.270 akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, 
emitowanych w ramach oferty publicznej na podstawie uchwały nr 22/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Vistula Group S.A. z dnia 23 kwietnia 2012 doszła do skutku, tj. zostało należycie subskrybowanych 
i opłaconych 22.310.270 akcji zwykłych na okaziciela serii K, w związku z czym Emitent dokonał ich przydziału. 

W dniu 12 września 2012 roku sąd rejestrowy właściwy dla Spółki wydał postanowienie o wpisie do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 września 2012 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Dotychczasowy 
kapitał zakładowy w kwocie 24.541.211 zł został podwyższony do kwoty 29.003.265 zł. Podwyższenie kapitału nastąpiło w 
drodze emisji 22.310.270 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Emisja akcji serii K została 
przeprowadzona na podstawie Uchwały Nr 22/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group 
Spółka Akcyjna z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji 
serii K z zachowaniem prawa poboru. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba akcji Spółki 
wszystkich emisji wynosiła 133.861.625, co dawało łącznie 133.861.625 głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

W dniu 8 października 2012 roku 22.310.270 akcji zwykłych na okaziciela serii K  zostało wprowadzonych trybie zwykłym do 
obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW. 

W dniu 17 grudnia 2012 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 2/12/2012 w sprawie zmiany „Warunków Emisji 500 
Zdematerializowanych Obligacji Imiennych Serii B Spółki Pod Firmą Vistula Group Spółka Akcyjna” z dnia 16 grudnia 2011 r. 
stanowiących załącznik do uchwały Zarządu Emitenta. nr 2/12/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. odnoszących się do 
wcześniejszego wykupu Obligacji w dniu 20 grudnia 2012 roku. 

Zmiana Warunków Emisji polegała na wprowadzeniu w nich odpowiednich postanowień umożliwiających Emitentowi 
skorzystanie z prawa do dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji w dniu 20 grudnia 2012 roku po uzyskaniu zgody 
wszystkich obligatariuszy i tym samym skrócenia ostatniego okresu odsetkowego. Przed dokonaniem powyższej zmiany 
warunków emisji, datą wykupu Obligacji był dzień 27 grudnia 2012 roku. 
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W dniu 17 grudnia 2012 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 3/12/2012 w sprawie emisji obligacji serii C. Na podstawie 
uchwały Zarządu Emitenta wyemitowanych zostało 500 obligacji serii C o jednostkowej wartości nominalnej 100.000 zł. Próg 
emisji wynosił 30.000.000 zł, czyli 300 obligacji. Celem emisji obligacji był wykup Obligacji Vistula Group S.A. serii B 
wyemitowanych na podstawie „Warunków Emisji 500 Zdematerializowanych Obligacji Imiennych Serii B Spółki Pod Firmą 
Vistula Group Spółka Akcyjna” z dnia 16 grudnia 2011 r. stanowiących załącznik do uchwały Zarządu Emitenta nr 2/12/2011 
z dnia 16 grudnia 2011 r. Wyemitowane obligacje były oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Emisja Obligacji 
nastąpiła w trybie, o którym mowa w art. 9 pkt. 3 ustawy, tj. bez przeprowadzania publicznego proponowania nabycia. 
Zamknięcie subskrypcji nastąpiło w dniu 20 grudnia 2012 r. Emisja doszła do skutku w całości. Pierwotnym dniem wykupu 
obligacji był 20 grudnia 2013 r.  

Po dojściu emisji obligacji serii C do skutku w dniu 20 grudnia 2012 r., na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z emisji 
obligacji serii C. Emitent ustanowił zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych o zmiennym składzie, tj. na zapasach 
handlowych z branży jubilerskiej znajdujących się w magazynach oraz/lub sklepach prowadzonych pod marką W. KRUK o 
wartości stanowiącej równowartość łącznej wartości nominalnej obligacji nabytych przez obligatariuszy oraz złożył osobno 
każdemu z obligatariuszy  oświadczenie o poddaniu się osobno na rzecz każdego z obligatariuszy rygorowi egzekucji w 
trybie art. 777 par. 1 pkt. 5) k.p.c. co do zapłaty wszystkich zobowiązań pieniężnych Emitenta z tytułu emisji obligacji do 
maksymalnej wartości stanowiącej 130 % łącznej wartości nominalnej obligacji nabytych przez danego obligatariusza z 
prawem każdego z obligatariuszy do wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.  

2013 

W dniu 7 czerwca 2013 roku Emitent otrzymał od akcjonariusza IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów 
Niepublicznych z siedzibą w Warszawie ("Fundusz"), działającego w trybie art. 401 par. 1 Kodeksu spółek handlowych 
("KSH"), wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 
czerwca 2013 r. ("Zgromadzenie") o poniższe dwa nowe punkty: 

- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M z 
wyłączeniem prawa poboru akcji serii M, w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do 
przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 

- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji serii M w 
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych 
działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.Wniosek Funduszu zawiera następujące 
projekty uchwał dotyczące wyżej wymienionych punktów porządku obrad Zgromadzenia: 

Powyższy wniosek akcjonariusza zawierał uzasadnienie oraz projekty stosownych uchwał Zgromadzenia, które Emitent 
przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 8/2013. 

W dniu 28 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło Uchwałę nr 17/06/2013 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru akcji serii M, 
w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, 
przewidującą w celu dofinansowania Spółki podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 29.003.265 zł do kwoty nie 
wyższej niż 37.003.265 zł, tj. o kwotę nie wyższą niż 8.000.000,00 zł, poprzez emisję nie więcej niż 40.000.000 akcji 
zwykłych na okaziciela Serii M o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. Emisja Akcji Serii M nastąpiła w 
drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Cena emisyjna Akcji Serii M 
wynosiła 0,80 zł za jedna akcję. 

W dniu 13 sierpnia 2013 roku emisja akcji zwykłych na okaziciela serii M, doszła do skutku w całości. W dniu 16 września 
2013 roku sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki dokonał wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego i 
nowej emisji Akcji Serii M. 

W dniu 25 lipca 2013 roku Emitent zawarł z Raport 5 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym 
Zamkniętym z siedzibą w Krakowie znaczącą umowę - warunkową ugodę, na mocy której pod warunkami zawieszającymi, 
którymi były:   

- nabycie przez Fundusz poniżej wymienionych wierzytelności przysługujących wierzycielom wobec Emitenta; i  

- zapłata kwoty 114.902 tys. złotych w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r.  

Fundusz umorzył pozostałą część poniżej wymienionych wierzytelności.:   

1. Umowy o kredyt nieodnawialny Nr WAR/2001/06/292/CB z dnia 31 sierpnia 2006 r., z późn. zm. pomiędzy BNP Paribas 
Bank Polska S.A. (poprzednio Fortis Bank Polska S.A.) oraz Emitentem, których wartość bilansowa na dzień 30 czerwca 
2013 r. wynosiła: 6.456 tys. złotych;  
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2. Umowy o linię odnawialną nr WAR/2001/08/172/CB z dnia 8 maja 2008 r., z późn. zm. pomiędzy BNP Paribas Bank 
Polska S.A. (poprzednio Fortis Bank Polska S.A.) oraz Emitentem, których wartość bilansowa na dzień 30 czerwca 2013 r. 
wynosiła: 125.357 tys. złotych  

3. Umowy o kredyt nieodnawialny nr 015052-471-01 (nowy numer umowy kredytowej 06446015052001) z dnia 27 czerwca 
2008 r. z późn. zm., pomiędzy BNP Paribas Fortis S.A./N.V. (poprzednio Fortis Bank S.A./N.V.) oraz Emitentem, których 
wartość bilansowa na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiła: 23.083 tys. złotych.  

Ponadto Emitent zawarł w dniu 26 lipca 2013 r. warunkowe ugody: 

- z wierzycielem Fortis Lease Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na mocy której pod warunkiem zawieszającym, 
którym jest zapłata kwoty: 1.869 tys. złotych w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r., wierzyciel ten umarza pozostałą część 
wierzytelności przysługującej wobec Emitenta wynikającej z tytułu poręczeń wekslowych udzielonych przez Emitenta za 
zobowiązania spółki zależnej, których saldo na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiło: 2.967 tys. złotych. 

- z wierzycielem BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, na mocy której pod warunkiem zawieszającym, 
którym jest zapłata kwoty 500 tys. złotych w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r., wierzyciel ten umarza pozostałą część 
wierzytelności przysługującej wobec Spółki wynikającej z tytułu poręczenia zobowiązań kredytowych udzielonych przez 
Spółkę za zobowiązania spółki zależnej, których saldo na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiło: 11.237 tys. złotych.  

Wszystkie powyższe umowy zawierały postanowienie uzależniające ich skuteczność od wykonania pozostałych wyżej 
wymienionych umów. Emitent postanowił pozyskać finansowanie dla celów powyższych transakcji ze środków 
pochodzących z emisji nowych akcji serii M, oraz ze środków pochodzących z planowanej emisji obligacji serii D o wartości 
nominalnej do 140.000 tys. złotych.  

W związku ze spełnieniem się w dniu 13 sierpnia 2013 roku warunków zawieszających znacząca umowa - warunkowa 
ugoda zawarta pomiędzy Emitentem i Funduszem z dniem 13 sierpnia 2013 r. wywołała skutki prawne. 

W dniu 7 sierpnia 2013 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 01/08/2013 w sprawie emisji obligacji serii D przez Spółkę 
Vistula Group S.A. oraz uchwałę nr 02/08/2013 w sprawie ustanowienia zabezpieczeń wykupu obligacji serii D emitowanych 
przez spółkę Vistula Group S.A. Emitent wyemitował  140.000 imiennych obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda i 
cenie emisyjnej równej wartości nominalnej 1000 zł za każdą obligację. Wyemitowane obligacje są oprocentowane według 
zmiennej stopy procentowej. 

Cel emisji obligacji serii D został oznaczony w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.  Na podstawie uchwały o emisji 
postanowiono, że środki uzyskane w wyniku emisji Obligacji zostaną przeznaczone na:  

(a) zapłatę kwoty spłaty w celu umorzenia następujących wierzytelności:  

(i) obligacji serii C wyemitowanych przez Emitenta na podstawie "Warunków Emisji 500 obligacji imiennych serii C Spółki 
Pod Firmą Vistula Group Spółka Akcyjna" z dnia 17 grudnia 2012 r. stanowiących załącznik do Uchwały Zarządu Vistula 
Group S.A. nr 3/12/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. z późn. zm;  

(ii) z umowy o kredyt nieodnawialny Nr WAR/2001/06/292/CB z dnia 31 sierpnia 2006 r., pomiędzy BNP Paribas Bank 
Polska S.A. (poprzednio Fortis Bank Polska S.A.) oraz Vistula Group S.A. (poprzednio Vistula S.A.) – na podstawie ugody 
zawartej w dniu 25 lipca 2013 r. z Raport 5 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym 
z siedzibą w Krakowie;  

(iii) z umowy o linię odnawialną nr WAR/2001/08/172/CB z dnia 8 maja 2008 r., pomiędzy BNP Paribas Bank Polska S.A. 
(poprzednio Fortis Bank Polska S.A.) oraz Vistula Group S.A. (poprzednio Vistula & Wólczanka S.A.), z późn. zmianami, w 
szczególności ze zmianami wynikającymi z Umowy Zmieniającej Umowy Kredytowe oraz Umowę Poręczenia z dnia 28 lipca 
2009 r., z zm. – na podstawie ugody zawartej w dniu 25 lipca 2013 r. z Raport 5 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym 
Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Krakowie;  

(iv) z umowy o kredyt nieodnawialny nr 015052-471-01 (nowy numer umowy kredytowej 06446015052001) z dnia 27 
czerwca 2008 r., pomiędzy Vistula Group S.A. oraz BNP Paribas Fortis S.A./N.V. (poprzednio Fortis Bank S.A./N.V.) z późn. 
zmianami, w szczególności ze zmianami wynikającymi z Umowy Zmieniającej Umowy Kredytowe oraz Umowę Poręczenia z 
dnia 28 lipca 2009 r., z zm. – na podstawie ugody zawartej w dniu 25 lipca 2013 r. z Raport 5 Niestandaryzowanym 
Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Krakowie;  

(v) z umowy poręczenia z dnia 18 stycznia 2007 r., pomiędzy Vistula Group S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. z 
późniejszymi zmianami odnoszącej się do poręczenia kredytu odnawialnego nr WAR/3012/07/41/CB udzielonego spółce 
zależnej - na podstawie ugody zawartej w dniu 26 lipca 2013 r. z BNP Paribas Bank Polska S.A.;  

(vi) z porozumienia z dnia 23 listopada 2009 r. pomiędzy Vistula Group SA oraz z Fortis Lease Polska Sp. z o.o. 
regulującego warunki spłaty poręczenia wekslowego udzielonego przez Vistulę na zabezpieczenie zobowiązań 
leasingowych spółki zależnej - na podstawie ugody zawartej w dniu 26 lipca 2013 r. z Fortis Lease Polska Sp. z o.o.,  
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(b) po spełnieniu wszystkich świadczeń opisanych w punkcie (a) powyżej, pozostałe środki mogą zostać przeznaczone na 
finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. 

Emisja Obligacji nastąpiła w trybie, o którym mowa w art. 9 pkt. 3 ustawy, tj. bez przeprowadzania publicznego 
proponowania nabycia. Zamknięcie subskrypcji nastąpiło w dniu 13 sierpnia 2013 r. Emisja doszła do skutku w całości. 
Dniem wykupu obligacji jest 13 sierpnia 2018 r., z harmonogramem częściowego wykupu w rocznych ratach w kwotach po 
10,0 mln zł, począwszy od 30.12.2013 r. do 29.12.2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące emisji obligacji serii D oraz 
związanych z nimi ograniczeń (kowenantów) przedstawione zostały w punkcie 22 części III Prospektu. 

W dniu 9 sierpnia 2013 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 03/08/2013 w sprawie przedterminowego wykupu Obligacji serii C 
w całości celem umorzenia. Przedterminowym wykupem zostały objęte wszystkie obligacje serii C. Przedterminowy wykup 
został wykonany do dnia 16 sierpnia 2013 roku. Przedterminowym wykupem zostały objęte wszystkie Obligacje Spółki serii 
C (dalej: "Obligacje"), tj. 500 Obligacji o wartości nominalnej 100.000 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 
50.000.000 złotych; Dniem wykupu dla przedterminowego wykupu Obligacji był dzień 16 sierpnia 2013 roku. Wykup został 
dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Odsetki były naliczane do dnia wcześniejszego wykupu i płatne w dniu 19 
sierpnia 2013 roku. Przed podjęciem wyżej wymienionej Uchwały Zarządu Spółki nr 03/08/2013, datą wykupu Obligacji był 
dzień 20 grudnia 2013 roku. 

W dniu 11 września 2013 r. Emitent zawarł z bankiem Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę wielocelową o 
kredyt w rachunku bieżący na kwotę 10.000.000 złotych, limit gwarancyjny 1 na kwotę 5.000.000 euro, limit gwarancyjny 2 
na kwotę 800.000 USD i limit gwarancyjny 3 na kwotę 2.600.000 złotych ("Umowa"). Na podstawie Umowy Bank udostępnił 
na rzecz Spółki odnawialny kredyt w rachunku bieżącym na kwotę w wysokości 10.000.000 zł, (ii) Limit Gwarancyjny 1 na 
kwotę w wysokości 5.000.000 euro, przeznaczony na gwarancje bankowe (iii) Limit Gwarancyjny 2 na kwotę w wysokości 
800.000 USD, przeznaczony na gwarancje bankowe (iv) Limit Gwarancyjny 3 na kwotę w wysokości 2.600.000 zł, 
przeznaczony na gwarancje bankowe. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym stanowi WIBOR dla depozytów O/N powiększony o marżę Banku. Ponadto 
Umowa zawiera szereg tzw. kowenantów, tj. szczegółowych i restrykcyjnych klauzul zobowiązujących Spółkę, których treść 
nie odbiega jednak istotnie od stosowanych w podobnych umowach standardów rynkowych i została opisana szczegółowo w 
Zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowić będą: hipoteka łączna na nieruchomościach Spółki, zastaw rejestrowy na 
rachunkach bankowych Spółki, zastaw rejestrowy na akcjach spółki zależnej DCG SA. Cesja wierzytelności z umów 
ubezpieczenia; cesja wierzytelności z kontraktów handlowych; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi 
Spółki; oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 

5.2 Inwestycje 

5.2.1 Opis głównych inwestycji Emitenta za każdy rok obrotowy w okresie objętym 
historycznymi informacjami finansowymi do daty Prospektu  

Najważniejsze inwestycje, prowadzone przez Grupę Emitenta w latach 2010 – 2012 oraz do Daty Prospektu, przedstawione 
zostały poniżej: 

Tabela. Wielkość skonsolidowanych nakładów inwestycyjnych Grupy Emitenta (tys. zł) 

  2013* 2012 2011 2010 

Wartości niematerialne i prawne 124 423 424 43 

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 4 923 7 713 9 620 4 862 

- grunty, budynki i budowle 1 669 3 452 4 159 1 910 

- urządzenia techniczne i maszyny 585 713 1 240 792 

- środki transportu 495 325 205 0 

- pozostałe środki trwałe 2 174 3223 4 016 2 160 

Razem inwestycje zakończone 5 047 8 136 10 044 4 905 

Środki trwałe w budowie  2 209 655 1 084 896 

Razem nakłady inwestycyjne 7 256 8 791 11 128 5 801 

Aktywa finansowe / Inwestycje kapitałowe 0 0 10 0 

Wólczanka Production 3 Sp. z o.o. 0 - 10 - 

RAZEM 7 256 8 791 11 138 5 801 
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* do Daty Prospektu 

Źródło: Emitent 

Najważniejsze inwestycje prowadzone przez Grupę Emitenta obejmowały prace związane z tworzeniem, rozbudową 
i unowocześnianiem sieci sprzedaży, polegające na dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb salonów i stoisk firmowych 
poszczególnych marek. Były to m. in. projekty budowlane, prace budowlane realizowane w wynajmowanych lokalach, 
montaż niezbędnych instalacji (elektrycznych, klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych), wyposażenie lokali w meble sklepowe, 
witryny, zestawy audio, oraz urządzenia typu kasy fiskalne, czytniki i inne niezbędne do prowadzenia sprzedaży detalicznej 
w danym lokalu 

W latach 2010 – 2012 oraz w 2013 r. do Daty Prospektu Emitent otworzył:  

- 14 salonów marki Vistuli,  

- 25 salony marki Wólczanki,  

- 27 salonów marki W.KRUK,  

- 5 salonów marki Deni Cler. 

W latach 2010 – 2012 oraz w 2013 r. do Daty Prospektu Grupa Emitenta zmodernizowała znaczną część salonów i stoisk 
firmowych należących do wszystkich zarządzanych marek. 

Grupa Emitenta nie poniosła znaczących inwestycji dotyczących mocy produkcyjnych czy optymalizacji procesu 
wytwarzania, gdyż większość procesów produkcyjnych została powierzona podmiotom zewnętrznym (w ramach Grupy 
Emitenta wytwarzana jest pewna część biżuterii oraz koszul). 

Realizowane inwestycje finansowane były ze środków własnych. 

Spośród nakładów inwestycyjnych Grupy Emitenta najistotniejsze grupy stanowiły:  

- nakłady w obce środki trwałe – inwestycje związane z pracami budowlanymi i instalacyjnymi w obrębie sieci 
salonów firmowych, należących do wszystkich zarządzanych marek (za łączną kwotę 9 521 tys. zł w latach 2010-
2012 oraz 1 669 tys. zł do Daty Prospektu), 

- urządzenia techniczne i maszyny – inwestycje związane przede wszystkim z rozbudową sieci salonów firmowych, 
należących do wszystkich zarządzanych marek (za łączną kwotę 2 745 tys. zł w latach 2010-2012 oraz 585 tys. zł 
do Daty Prospektu), 

- środki transportu za łączną kwotę 530 tys. zł w latach 2010-2012 oraz 495 tys. zł do Daty Prospektu, 

- pozostałe środki trwałe – inwestycje związane przede wszystkim z rozbudową sieci salonów firmowych, 
należących do wszystkich zarządzanych marek (za łączną kwotę 9 399 tys. zł w latach 2010-2012 oraz 2 174 tys. 
zł do Daty Prospektu), 

- wartości niematerialne i prawne – o wartości 1 014 tys. zł, obejmujące przede wszystkim zakup hurtowni danych 
dla Emitenta, zakup systemów umożliwiających elektroniczny obieg dokumentów oraz uzupełnianie różnego 
rodzaju oprogramowania, inwestycje prowadzone były w latach 2010-2013. 

Ponadto w budowie pozostawały środki trwałe na kwotę 2 209 tys. zł. Były to przede wszystkim nakłady związane 
z uruchamianiem i modernizacją sieci salonów należących do wszystkich zarządzanych marek. 

Inwestycje bieżące opisane są w kolejnym punkcie Prospektu (tj. punkcie 5.2.2 Części III Prospektu). 

Grupa Emitenta przeprowadziła jedną inwestycję kapitałową:  

- zakup 28.02.2011 r. 50 udziałów spółki Wólczanka Production 3 Sp. z o.o., stanowiących 5% kapitału 
zakładowego i dających prawo do 5% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki, za kwotę 10 tys. zł. Po 
inwestycji Emitent posiada 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. 

5.2.2 Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji Emitenta 

Obecnie Grupa Emitenta prowadzi inwestycje dotyczące rozbudowy oraz modernizacji w obrębie sieci salonów firmowych. 
Inwestycje obejmują głównie 10 salonów firmowych. Nakłady związane są przede wszystkim z ich remontem, przebudową 
i modernizacją. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na IV kwartał 2013 r., zaś planowany koszt to 4,3 mln zł. 
Inwestycje finansowane będą ze środków własnych. 
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5.2.3 Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta w przyszłości, co do których 
jego organy zarządzające podjęły już wiążące zobowiązania 

Na Dzień Prospektu Grupa Emitenta podjęła wiążące zobowiązania co do przyszłych inwestycji w postaci podpisanych 
umów najmu na 6 lokalizacji salonów sprzedaży. Inwestycje będą obejmowały dostosowanie pomieszczeń do potrzeb 
salonów i stoisk firmowych poszczególnych marek, w tym projekty budowlane, prace budowlane realizowane 
w wynajmowanych lokalach, montaż niezbędnych instalacji (elektrycznych, klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych), 
wyposażenie lokali w meble sklepowe, witryny, logo, zestawy audio, oraz urządzenia typu kasy fiskalne i czytniki itp.). 

Planowane działania rozwojowe Grupy Emitenta na cały 2013 r. zakładają uruchomienie ok. 21 salonów i stoisk firmowych 
o łącznej powierzchni ok. 1,2 tys. m2. Nowe salony firmowe lokowane będą przede wszystkim w miastach powyżej 100 000 
mieszkańców, w których otwierane są nowe centra handlowe, gdzie marki należące do Vistula Group nie były dotąd obecne. 
Planowane są również otwarcia salonów w istniejących już i dobrze funkcjonujących centrach handlowych. Grupa Emitenta 
planuje każdego roku także nakłady odtworzeniowe na utrzymanie odpowiedniego standardu istniejących salonów i stoisk.  

6 ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI 

6.1 Działalność podstawowa 

6.1.1 Główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj 
prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej  

Grupa Emitenta specjalizuje się w projektowaniu oraz dystrybucji wysokiej jakości kolekcji mody dla mężczyzn i kobiet oraz 
biżuterii. Vistula Group od 1993 r. jest notowana na GPW.  

Grupa Emitenta jest właścicielem dobrze rozpoznawalnych znaków towarowych w czterech głównych liniach: Vistula, 
Wólczanka, W.KRUK i Deni Cler. Emitent koncentruje się na zarządzaniu markami, projektowaniu odzieży i biżuterii oraz 
rozwoju własnej sieci sprzedaży w obydwu głównych segmentach.  

Obecne oblicze Vistula Group jako jednej z najbardziej znanych firm działających w branży odzieżowej i jubilerskiej w Polsce 
ukształtowane zostało w wyniku intensywnego procesu fuzji, przejęć i restrukturyzacji, dokonanego w ciągu ostatnich lat. 
Emitent nabywał i tworzył nowe marki odzieżowe, odnowił najbardziej rozpoznawalne marki oraz wzmocnił swoje możliwości 
perspektywicznym segmentem jubilerskim. Proces rozwoju obejmował połączenie ze spółką giełdową Wólczanka S.A. 
w 2006 r., przejęcie Galerii Centrum Sp. z o.o. na początku 2007 r., uzyskanie kontroli nad spółka giełdową W.KRUK S.A. 
w 2008 r. oraz formalne połączenie przez przejęcie majątku W.KRUK S.A. w grudniu 2008 r. W efekcie tych intensywnych 
działań Emitent zbudował grupę kapitałową, skupiającą znane polskie marki działające na rynku mody, biżuterii i towarów 
luksusowych. 

Emitent opiera swą pozycję w segmencie markowej odzieży na wieloletniej tradycji projektowania, szycia i sprzedaży 
klasycznej odzieży męskiej, sięgającej przedwojennych zakładów krawieckich z Krakowa. Sukces segmentu biżuterii opiera 
się na najstarszej firmie jubilerskiej w Polsce, której początki sięgają rodzinnego warsztatu założonego w 1840 r. 
w Poznaniu. W.KRUK jest marką o jednej z najwyższej rozpoznawalności w porównaniu do innych przedsiębiorstw 
działających na rynku jubilerskim w Polsce.  

Dominująca działalność operacyjna Grupy Emitenta związana jest aktualnie z rozwojem następujących marek:  

- Vistula – na rynku polskim od 1967 roku, formalna moda męska obejmująca także klasyczną kolekcję linii 
Lantier oraz kolekcję linii Vistula Red będącej odbiciem najnowszych trendów w modzie.  

- W.KRUK – marka reprezentująca tradycyjne jubilerstwo.  

- Wólczanka – marka istniejąca od 1948 roku, występuje na rynku jako butik z ofertą koszul męskich, w tym 
także ekskluzywnej linii Lambert.  

- Deni Cler – marka wywodząca się z Mediolanu, oferująca luksusową odzież dla kobiet. 

Emitent w salonach W.KRUK oferuje także zegarki takich światowych marek jak Rolex, IWC, Breitling, Omega czy Tag 
Heuer.  

Marka Deni Cler zarządzana jest przez spółkę zależną DCG. 

Emitent powierza produkcję swoich kolekcji odzieży zaufanym podmiotom krajowym, gwarantującym usługi szycia 
i konfekcjonowania na najwyższym poziomie. Wybór i zakup tkanin (przede wszystkim włoskich) oraz wszelkich dodatków 
krawieckich, a także sporządzenie dokumentacji technicznej konkretnej odzieży należy wyłącznie do Emitenta. Emitent 
nabywa asortyment uzupełniający: obuwie, krawaty, dzianinę, dodatki skórzane i inne akcesoria u sprawdzonych dostawców 
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zewnętrznych, produkujących z własnych materiałów, częściowo wg projektów Emitenta. Biżuteria wytwarzana jest przez 
sprawdzonych dostawców krajowych i zagranicznych, przy czym część biżuterii, w tym wszystkie kolekcje autorskie, 
wytwarzana jest w pracowni jubilerskiej Emitenta.  

Emitent powierzył działania w zakresie logistyki specjalistycznej firmie zewnętrznej. 

Emitent od lat dynamicznie rozwija własną sieć sprzedaży detalicznej. Obecnie prowadzi 263 salonów i stoisk firmowych 
o łącznej powierzchni sprzedażowej ok. 24 tys. m2, w tym: dla marki Vistula 74 salony, dla marki W.KRUK 798 salonów, dla 
marki Wólczanka 77 salonów, dla marki Deni Cler 33 salony (wg stanu na 30.09.2013 r.).  

Emitent zatrudnia starannie dobrany zespół specjalistów, których zadaniem jest tworzenie kolekcji biżuterii i odzieży chętnie 
noszonych przez świadomych i wymagających klientów oraz dbanie o wizerunek firmy i kreowanych przez nią marek. 

Dzięki odpowiedniej jakości produktu, komplementarności marek i oferty asortymentowej oraz elastycznie zarządzanej sieci 
sprzedaży Emitent utrzymał poziom przychodów mimo dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych i konkurencji 
szeregu marek zagranicznych oraz krajowych. Emitent oferując dopracowaną, klasyczną odzież i luksusową biżuterię 
korzystnie zmienia oblicze polskiego salonu, biura i ulicy.  

Produkty Grupy Emitenta obejmują: 

- klasyczną odzież męską: garnitury, marynarki, spodnie, koszule, płaszcze i kurtki, 

- akcesoria uzupełniające garderobę męską: skórzane buty, paski, portfele, torby i teczki, dzianiny, krawaty, 
muchy, poszetki, szale, spinki, okulary, parasole, bieliznę, skarpety itp., 

- luksusową biżuterię ze złota, platyny, srebra, z brylantami i innymi kamieniami naturalnymi, 

- unikatowe kolekcje autorskie oraz modowe kolekcje biżuterii,  

- luksusowe zegarki marek zewnętrznych, 

- klasyczną odzież damską oraz akcesoria: apaszki, buty, kapelusze, torebki. 

Ponadto Emitent poprzez spółkę zależną świadczy usługi w zakresie szycia wysokogatunkowych koszul i bluzek dla 
wymagających partnerów zagranicznych. 

Głównymi odbiorcami produktów Emitenta są klienci detaliczni w Polsce, charakteryzujący się wyższym poziomem 
zamożności i rozwiniętymi potrzebami w zakresie estetyki oraz jakości noszonej odzieży oraz biżuterii. Do pozostałych 
odbiorców Emitenta zaliczają się zagraniczni producenci markowej mody męskiej. 

SEGMENT ODZIEŻOWY – ODZIEŻ MĘSKA 

Emitent koncentruje się na projektowaniu oraz sprzedaży detalicznej klasycznej odzieży męskiej takiej jak garnitury, 
marynarki, spodnie, koszule oraz akcesoria. Podstawową ofertę stanowi formalna i nieformalna kolekcja mody męskiej pod 
markami własnymi, pozycjonowanymi w segmencie odzieży markowej średniej i wyższej klasy. Odzież ta, wykonana 
z wysokiej jakości tkanin, charakteryzuje się wysokimi walorami użytkowymi przy cenie konkurencyjnej wobec 
zachodnioeuropejskich marek.  

Vistula 

Vistula to od lat jedna z najbardziej znanych i rozpoznawalnych marek mody męskiej w Polsce. Na pełną ofertę tej marki 
składają się trzy komplementarne kolekcje: Vistula, Lantier i Vistula Red, każda skierowana do nieco innego klienta, ale 
wspólnie dające pełny przekrój propozycji stylistycznych Emitenta na dany sezon.  

   

Vistula – na polskim rynku od 1967 roku, jest podstawową formalną linią mody męskiej Emitenta, zaspakaja potrzebę 
codziennej klasyki. Marka Vistula posiada szeroką ofertę garniturów, marynarek, spodni i koszul oraz innych akcesoriów, 
umożliwiających kompletne zaopatrzenie męskiej garderoby. 

Lantier – marka wprowadzona na rynek w 1998 r. to klasyka, odzież wykonana metodą półtradycyjną, wykańczana ręcznie, 
uszyta z tkanin od najlepszych włoskich producentów. To marka kojarząca się ze stylem rodem z Francji, skierowana do 
najbardziej wymagających klientów, szukających ponadczasowej elegancji oprawionej w najnowsze trendy mody światowej. 
Oprócz oferty garniturów klasycznych kolekcje marki Lantier, podobnie jak i kolekcje marki Vistula, obejmują także dzianiny, 
koszule, kurtki, płaszcze oraz szeroki zakres artykułów komplementarnych.   
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Vistula Red – jest marką odzieży męskiej mniej formalnej, mocno osadzonej w aktualnych trendach mody, reprezentującą 
najmodniejsze kroje, nowoczesne materiały i mniej konserwatywną kolorystykę w połączeniu z wysoką jakością wykonania. 

Dla najbardziej wymagających i ceniących luksus klientów Emitent wprowadził usługę Made to Measure czyli ekskluzywny 
program szycia na miarę, z wybranych przez klienta tkanin i dodatków.  

Uzupełniająco Emitent wprowadził w 2002 r. ekonomiczną markę tradycyjnej mody męskiej, inspirowanej włoskim stylem 
i elegancją. W ramach marki Vesari sprzedawane są przede wszystkim kolekcje garniturów. Marka Vesari kierowana jest do 
odbiorców hurtowych, sprzedających w swoich sklepach odzież różnych producentów. Garnitury Vesari są tworzone dla 
klientów poszukujących dobrej jakości wyrobów w przystępnej cenie, dzięki zastosowaniu sprawdzonych tkanin i dodatków 
pochodzących od mniej znanych dostawców. 

Wólczanka 

Produkty Wólczanka to koszule męskie, wykonywane między innymi w zakładzie produkcyjnym Emitenta w dwóch markach:  

Wólczanka – marka istniejąca od 1948 r., oferująca koszule formalne i typu casual.  

Lambert – ekskluzywna, wydzielona linia, oznaczająca formalne koszule najwyższej jakości. 

  

Spółka Vistula Group systematycznie poszerza asortyment artykułów komplementarnych w swoich salonach firmowych 
obejmujący między innymi krawaty, muchy, spinki, koszulki polo i dzianiny oraz ekskluzywną galanterię skórzaną. 
Oferowane akcesoria są aktualnie jedną z najszybciej rosnących kategorii towarowych i zarazem cechują się wysoką marżą 
handlową.  

Surowce 

Emitent decyduje o wyborze i zakupie wszystkich tkanin oraz dodatków krawieckich dla podstawowej części asortymentu: 
garniturów, marynarek, spodni i koszul oraz okryć wierzchnich wszystkich marek mody męskiej, w myśl zasady, że 
odpowiedni dobór tkaniny w decydującym obok wzornictwa stopniu odpowiada za rynkowy sukces garnituru czy koszuli. 
Dobrze dobrana tkanina to nie tylko kolor, splot lub deseń – to także odpowiednia gramatura materiału, odpowiednia przędza 
oraz jej parametry użytkowe. 

Projektanci Emitenta regularnie uczestniczą w targach branżowych, by dla każdej kolekcji wybrać tkaniny i dodatki 
klasycznie eleganckie, a jednocześnie wyznaczające najnowsze trendy mody. 

Emitent zaopatruje się przede wszystkim w wysokogatunkowe wełny o gramaturach dostosowanych do sezonu, produkcji 
włoskiej, niejednokrotnie wzbogacone dodatkami poprawiającymi komfort użytkowania (szczególnie w zakresie odporności 
tkanin na gniecenie). Z wieloma dostawcami łączy Emitenta długoletnia współpraca. Emitent zamawia także wysokiej jakości 
bawełnę egipską, jedwabie, len, mieszanki bawełny i wełny z lnem oraz jedwabiem. Poza tkaninami, dzianinami i wyrobami 
skórzanymi z Włoch Emitent korzysta również z oferty znanych dostawców z Austrii, Brazylii, Chin, Czech, Egiptu, Hiszpanii, 
Indii, Niemiec, Portugalii, Tajlandii i Turcji. Część kolekcji Emitenta (np. koszul) uszytych jest z tak uznanych gatunkowo 
tkanin, że nazwy ich producentów znajdują się na metce. 

Emitent wykorzystuje klasyczne barwy i wysokiej jakości sploty, ale też uzupełnia kolekcje sezonowe o modne akcenty 
kolorystyczne, kraty, paski, drobne motywy żakardowe, fakturowe sploty, czy materiały będące melanżem różnych kolorów, 
z daleka wyglądające na jednolite, ale dające ogromne możliwości komponowania z kolorowymi dodatkami. 

Również dodatki krawieckie typu podszewki, guziki, nici, klejonki, wkłady barkowe i zamki błyskawiczne Emitent kupuje 
bezpośrednio od sprawdzonych dostawców niemieckich, polskich i włoskich.  

Aspekty techniczne 

Doświadczenie produkcyjne Emitenta w zakresie odzieży męskiej sięga okresu przedwojennego. W nowszych czasach 
Emitent zyskał wysokie kompetencje w zakresie organizacji produkcji i kontroli jakości w czasie wieloletniej współpracy ze 
światowymi markami mody męskiej. Wymagający zagraniczni kontrahenci powierzali Emitentowi pilnie strzeżone wzory oraz 
drogie i delikatne tkaniny – i wracali zadowoleni z kolejnymi zamówieniami.  

Od 2000 r. Emitent stopniowo odchodzi od bezpośredniej produkcji odzieży, koncentrując się na projektowaniu i zarządzaniu 
siecią sprzedaży detalicznej własnych marek. Emitent wydzielił spółki produkcyjne, a następnie systematycznie sprzedawał 
zbędny w nowej strategii majątek produkcyjny. Nabyte kompetencje i know-how w zakresie szycia wysokogatunkowej 
odzieży Emitent pożytkował w procesie wyboru i nadzoru niezależnych firm, szyjących obecnie na jego zlecenie.  

Emitent niejednokrotnie współpracuje ze spółkami, które w przeszłości stanowiły zakłady produkcyjne Emitenta, np. ze 
spółką Trend Fashion Sp. z o.o. w Myślenicach, Tudor Sp. z o.o. w Wieruszowie czy Men’s Field Sp. z o.o. w Przeworsku. 
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Na Dzień Prospektu Grupa Emitenta posiada jeden własny zakład produkcyjny zarządzany przez Wólczanka Production 3 
Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, który specjalizuje się w produkcji koszul. Jego zdolności produkcyjne wynoszą około 
500 tysięcy sztuk koszul rocznie. Wólczanka Production 3 Sp. z o.o. realizuje zamówienia zarówno dla Emitenta (koszule 
marek Wólczanka, Lambert, Vistula i Lantier), jak i dla podmiotów spoza Grupy Emitenta. Zakupy od Wólczanka Production 
3 Sp. z o.o. w I półroczu 2013 r.. zamknęły się kwotą 4 889 tys. zł, co stanowi 11,7% kosztów przypisanych do segmentu 
odzieżowego. Zakład produkcyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim charakteryzuje się odpowiednim poziomem myśli technicznej, 
w tym zaplecza maszynowego oraz posiada ugruntowane wysokie standardy z zakresu organizacji pracy i kontroli jakości, 
kluczowe dla zapewnienia założonej jakości przy utrzymaniu parametrów ekonomicznych wyrobów. 

Poza koszulami, szytymi przez spółkę zależną, podstawowa część oferty odzieżowej, czyli garnitury, marynarki, spodnie 
oraz kurtki i płaszcze, są szyte i konfekcjonowane pod ścisłym nadzorem Emitenta przez starannie dobranych partnerów 
krajowych (w niewielkim stopniu zagranicznych). Emitent dostarcza zarówno tkaniny (wierzchnie i podszewkowe), jak 
i wszelkie dodatki krawieckie, a także kompletną dokumentację produkcyjną.  

Natomiast buty, akcesoria skórzane, dzianiny, krawaty i inne akcesoria uzupełniające są zamawiane u zewnętrznych 
dostawców wg projektu Emitenta lub z katalogu dostawcy, z materiałów i dodatków dostawcy. Należy pamiętać, że akcesoria 
i buty, na które składają się każdego roku dziesiątki wzorów, stanowią łącznie zaledwie ok. 5,3% sprzedaży Grupy Emitenta 
ogółem.   

Zarówno Emitent, jak i jego partnerzy biznesowi zwracają baczną uwagę na jakość detali i wykończenia, które na całym 
świecie świadczą o wartości ubrań i ich wysokiej klasie. 

Taki model organizacji produkcji pozwala ograniczyć koszty i poprawić poziom realizowanych marż przy jednoczesnym 
utrzymaniu wymaganej jakości gotowej odzieży.  

Uwzględniając dostawców surowców do produkcji, szwalnie i producentów uzupełniających asortymentów, Emitent każdego 
roku współpracuje z około 100 głównymi i 100 mniejszymi dostawcami, przy czym żaden z nich nie przekracza 10% wartości 
dostaw dla Emitenta ogółem. 

Nad przekształceniem wizji projektanta w odpowiedniej jakości odzież pracują specjaliści od zaopatrzenia, w tym od tkanin, 
technolodzy odzieży wsparci najnowocześniejszymi programami komputerowymi, sztab krawców i modelarzy, krojczych, 
szwaczek i osób konfekcjonujących, a także zespół kontrolerów jakości.  

SEGMENT ODZIEŻOWY – ODZIEŻ DAMSKA 

Segment odzieży damskiej to segment ekskluzywnej mody marki Deni Cler, która ma w możliwie najznakomitszy sposób 
łączyć design, tkaniny i konstrukcję.  

 

Dom Mody Deni Cler został założony przez projektantów Maria Grazia i Mario Picozzi w 1972 roku we włoskiej Mantui. 
Pierwszy firmowy butik mieścił się w doborowym sąsiedztwie przy jednej z najbardziej znanych ulic świata mody – 
mediolańskiej Via Monte Napoleone. Produkty Deni Cler zostały wprowadzone na polski rynek na początku lat 90-tych, 
wkrótce marka trafiła do polskich właścicieli, jednakże do dziś znaczna część oferty inspirowana jest klasycznym włoskim 
wzornictwem, szyta z włoskich tkanin (u tych samych producentów zaopatruje się marka Armani) i przeważnie włoskich 
dodatków. 

Asortyment marki Deni Cler obejmuje głównie: spódnice, żakiety, spodnie, bluzki, płaszcze i sukienki, ale także suknie 
koktailowe, buty, torebki, kapelusze. Dwie kolekcje sezonowe w roku oferują odzież codzienną, biurową oraz typu casual wg 
włoskiego wzornictwa, opartego na luksusowych tkaninach, przede wszystkim kaszmir i wełna z jedwabiem.   

Marka Deni Cler jest zarządzana przez podmiot zależny Emitenta DCG S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Aspekty techniczne 

Odzież marki Deni Cler projektowana jest przede wszystkim przez doświadczony zespół projektantów, którzy dobierają 
tkaniny, sploty, fasony i kolory. Proces przygotowania wzorów dla sezonowej kolekcji rozpoczyna się około 10-12 miesięcy 
przed jej premierą. Ostateczną decyzję o zawartości kolekcji podejmuje prezes zarządu DCG z zespołem.  

Produkcja odzieży odbywa się z tkanin i dodatków oraz ściśle wg wzorów powierzonych przez Grupę Emitenta w wybranych 
zakładach krawieckich w Polsce. Natomiast dodatki, obuwie i galanterię Grupa Emitenta zamawia u sprawdzonych 
dostawców wg wybranych wzorów i projektów. 

SEGMENT ODZIEŻOWY – POZOSTAŁE PRODUKTY I USŁUGI  

Na pozostałe usługi świadczone przez Grupę Emitenta składa się przede wszystkim szycie i konfekcjonowanie koszul i 
bluzek damskich w ramach kontraktów z długoterminowymi partnerami zagranicznymi, ponadto projektowanie i szycie 
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ekonomicznej marki klasycznej odzieży męskiej Vesari, dla której odbiorcami są przedsiębiorstwa hurtowe, prowadzące 
sprzedaż oferty różnych producentów. 

SEGMENT JUBILERSKI 

Oferta Emitenta w segmencie jubilerskim obejmuje markowe, wysokiej jakości dobra luksusowe – wyroby jubilerskie ze złota, 
platyny, srebra i innych metali, z brylantami i innymi kamieniami oraz zegarki. 

      

W. KRUK 

W. KRUK jest marką o jednej z najwyższej rozpoznawalności w porównaniu do innych przedsiębiorstw działających na rynku 
jubilerskim w Polsce. Marka W.KRUK pozycjonuje się jako ekspert w dziedzinie brylantów, kamieni szlachetnych 
i markowych zegarków. Reprezentuje najstarszą firmę jubilerską w Polsce, której tradycje sięgają 1840 r., a od 2002 r. była 
obecna na GPW (do połączenia z Emitentem w 2008 r.).  

Oferta W.KRUK obejmuje biżuterię ze złota i platyny, w ramach której podstawową kategorię produktów stanowi biżuteria 
z brylantami i kamieniami naturalnymi. Oferowana jest także biżuteria wykonana ze srebra, ze srebra powlekanego złotem 
w technologii Goldbonded czy z innych metali oraz uzupełniająco upominki i akcesoria, np. spinki, breloki do kluczy itp. 

Przynajmniej kilkukrotnie w roku marka W.KRUK prezentuje unikatowe kolekcje wizerunkowe, projektowane i wykonywane 
głównie w pracowni w Poznaniu, w których stosuje nowatorskie rozwiązania techniki jubilerskiej w zakresie doboru 
materiałów i formy oraz bieżące trendy światowej mody. We wrześniu 2013 r. ukazuje się na rynku najnowsza kolekcja 
W.KRUK – VOCALISE, której inspiracje i szkice stworzyła Anna Maria Jopek we współpracy z projektantką Anną Orską.  

KRUK FASHION  

Kolekcje pod marką KRUK FASHION, przeznaczone głównie dla najmłodszej grupy klientek, podążają w większym stopniu 
za aktualnymi trendami w modzie, przełamując stereotypy panujące na polskim rynku jubilerskim. Marka została 
wprowadzona na rynek w 2001 r., jej zadaniem jest dodatkowo wzmocnienie wizerunku marki W.KRUK. 

Zegarki 

W wybranych salonach Emitenta oferowane są luksusowe marki zegarków szwajcarskich i światowych marek modowych. 
Emitent dystrybuuje m.in. szwajcarskie zegarki Rolex, IWC, Omega, Tag Heuer, Breitling, Maurice Lacroix, Longines, Rado, 
Tissot, Certina, Atlantic, Frederique Constant, a także zegarki sygnowane: Gucci, Emporio Armani, DKNY, Burrbery.  

Emitent dystrybuuje ww. marki głównie na zasadzie umów licencyjnych. 

Emitent prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz usługi czyszczenia i naprawy tych zegarków. 

Aspekty techniczne 

Produkcja biżuterii jest branżą bardzo rozdrobnioną, zarówno w kraju jak i na świecie. Emitent współpracuje rokrocznie 
z około 100 sprawdzonymi dostawcami biżuterii z bardzo bogatej oferty katalogowej. Cześć gotowej oferty kupowana jest 
z zastrzeżeniem jej wyłączności dla marek W.KRUK na Polskę. Głównymi dostawcami, z których żaden nie przekracza 
poziomu istotności, są jubilerzy z Polski, Włoch, innych krajów Europy oraz krajów Dalekiego Wschodu. 

W segmencie zegarków dostawcami Emitenta są bezpośrednio właściciele, operatorzy lub polscy przedstawiciele 
operatorów poszczególnych marek.  

Natomiast wizerunkowe kolekcje autorskie (2-4 rocznie), w tym sygnowane przez projektantkę Annę Orską, wymagające 
szczególnej uwagi i ręcznej pracy, wykonywane są głównie w pracowni jubilerskiej Emitenta w Poznaniu. Również 
w Poznaniu wykonywana jest część (ok. 25%) oferty srebrnej biżuterii Emitenta, a także usługi naprawy uszkodzonych 
precjozów.  

Zespół Emitenta w segmencie biżuterii to m.in. projektanci biżuterii, menedżerowie poszczególnych kategorii produktów, 
mistrzowie i czeladnicy jubilerscy, zegarmistrzowie, oraz rzeczoznawcy w zakresie brylantów, pereł, kamieni szlachetnych 
i zegarków renomowanych światowych marek. 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

Na pozostałą działalność Grupy Emitenta składa się sprzedaż materiałów i surowców (zarówno do produkcji odzieży jak 
i biżuterii), podnajem powierzchni biurowych, rozliczenia usług reklamowych oraz inne niezwiązane z podstawową 
działalnością.  
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DZIAŁANIA WIZERUNKOWE 

Grupa Emitenta prowadzi działania wizerunkowe i reklamowe dla każdej z marek. W ocenie Emitenta wydatki marketingowe, 
ponoszone w obszarze reklamy prasowej i telewizyjnej, przyniosą korzystne zmiany w świadomości klientów i w 
kształtowaniu odnowionego wizerunku marek. Potwierdzeniu tej strategii służy znaczne zwiększenie aktywności w realizacji 
nowych kampanii reklamowych w prasie, telewizji i internecie. 

Działania wizerunkowe marki W.KRUK w latach 2010 - 2013 

W 2010 roku podjęto decyzję o znaczącym zwiększeniu budżetu marketingowego przeznaczonego dla marki W.KRUK. Jego 
realizacja odbyła się poprzez nową kampanię oraz zmianę wizerunku salonów. Nowa strategia marketingowa zakładała 
utrzymanie tradycyjnego, prestiżowego postrzegania marki, jednakże z przesłaniem iż W.KRUK oferuje biżuterię dla kobiet 
w każdym wieku i towarzyszy im przez całe życie. W reklamie wystąpiły trzy kobiety reprezentujące różne pokolenia: córka, 
matka oraz babcia. Każda z nich miała na sobie biżuterię W.KRUK, pasującą do jej wieku, charakteru i stylu. Wraz z nową 
kampanią przyjęto nowe kolory dla marki: ciemnobrązowe ciężkie plakaty wielkoformatowe zamieniono na lekkie 
jasnokremowe. Miało to na celu wywołanie zmiany w postrzeganiu salonów oraz wprowadzenie dodatkowego bodźca do ich 
odwiedzania. 

Powyższa kampania została zrealizowana z wykorzystaniem telewizji (8 sekundowe billboardy sponsorskie, poprzedzające 
najbardziej prestiżowe programy telewizyjne). prasy, internetu oraz działań bezpośrednio w centrach handlowych. 

W 2011 r. marka W.KRUK kontynuowała powyższą strategię, dołączając swoje charakterystyczne, szeroko rozpoznawalne 
brązowe pudełeczko do pakowania biżuterii do komunikatu „W.KRUK towarzyszy nam w najbardziej istotnych i 
niezapomnianych chwilach naszego życia, bez względu na wiek”. Główne elementy to: 

- komunikacja W.KRUK z klientem opiera się na „magicznych chwilach” wręczania bliskiej osobie prezentu – 
biżuterii.  

- pudełko W.KRUK – czekoladowe ze złotą wstążką – jest synonimem idealnego prezentu na każdą okazję.  

- W.KRUK obecny w każdym ważnym momencie naszego życia. 

- W.KRUK celebruje z nami piękne i warte zapamiętania chwile już od 172 lat.  

Strategia została poparta nową kampanią wizerunkową.  

Rok 2012 to kontynuacja kampanii z grudnia 2011. Poza kampanią prasową, W.KRUK jako pierwsza marka na rynku 
polskim rozpoczęła szeroko zakrojoną kampanię w kinach Cinema City w całym kraju. Spot reklamowy był wyświetlany przez 
16 dni przed każdym seansem w kinach Cinema City. 

 Działania marketingowe opierały się na rezygnacji z kampanii telewizyjnej na rzecz dwukrotnego zwiększenia budżetu na 
kampanię prasową oraz internetową. 

W roku 2013 marka W.KRUK kontynuuje przyjętą strategię, promując wizerunek marki prestiżowej i nowoczesnej, 
jednocześnie oferując biżuterię dla kobiet, reprezentujących różne pokolenia. Charakter strategii dopełnia eleganckie 
i rozpoznawalne na rynku czekoladowe pudełko W.KRUK, które jest synonimem idealnego prezentu. Marka W.KRUK 
towarzyszy nam w najważniejszych momentach naszego życia. Strategia została oparta o nową kampanię wizerunkową, 
przedstawiającą pary z różnych pokoleń:  

- młoda i energiczna para „25+” w okresie zaręczyn, 

- dojrzała para „35+”, po ślubie  z dwójką dzieci. 

Kampania jest realizowana bardzo szeroko w prasie i Internecie. 

We wrześniu 2013 r. ukazuje się na rynku najnowsza kolekcja W.KRUK – VOCALISE , której inspiracje i szkice stworzyła 
Anna Maria Jopek we współpracy z projektantką Anną Orską. Podstawową cechą kolekcji jest jej różnorodność oraz 
geometryczne i czyste formy, które sprawiają, że każda kobieta może nosić ją w sposób twórczy i oryginalny. Kolekcja 
została wykonana z trzech naturalnych elementów: srebra, onyksu i zielonego agatu. Kolekcję zapowiedziała uroczysta 
premiera zorganizowana w Polskiej Radzie Biznesu, z udziałem top management, partnerów, dziennikarzy i osób ze świata 
mediów. 

Kolekcja została wsparta silną kampanią prasową i internetową oraz kampanią marketingową, skupioną bezpośrednio 
w salonach W.KRUK.  

Działania wizerunkowe marki VISTULA w latach 2010 - 2013 

Vistula od 2009 r. prowadzi działania marketingowe w oparciu o przyjęte hasło „the men`s world”. Na przestrzeni trzech lat, 
które upłynęły od przyjęcia takiej strategii, nastąpiła zmian akcentów w komunikacji wizerunku marki.  
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W kampaniach poza wizerunkiem ściśle biznesowym (klasyczna odzież męska), z którym od lat Vistula jest utożsamiana, 
silną reprezentację znalazła oferta smart casual oraz casual (odzież mniej formalna). Odpowiadało to zmianie struktury 
asortymentowej w przygotowywanych kolekcjach oraz w efekcie w salonach. Przebudowa wizerunku marki pozwoliła 
pozyskać młodszego klienta i dodatkową część rynku odzieżowego.  

Celem powyższych działań było nie tylko budowanie wizerunku i zasięgu marki Vistula, ale także dbałość o prestiż 
i utrzymanie pozycji lidera na rynku mody adresowanej do mężczyzn. Kluczem do sukcesu było lokowanie informacji 
reklamowych w ściśle wyselekcjonowanych wysoko pozycjonowanych kanałach komunikacji.  

W realizowanych kampaniach zasadnicze znaczenie miał dobór mediów zapewniających efektywne dotarcie 
z przygotowanym przekazem. Kampania w 2010 roku była realizowana z wykorzystaniem następujących narzędzi: telewizja 
(8 sekundowe billboardy sponsorskie poprzedzające najbardziej prestiżowe programy telewizyjne), prasa, internet, centra 
handlowe. 

W sezonie wiosna/lato 2011 r. do ww. narzędzi dołączyły siatki wielkoformatowe w spektakularnych lokalizacjach, zaś 
od sezonu jesień/zima 2011 r. do chwili obecnej Emitent zdecydował o przesunięciu budżetu zaplanowanego dla reklamy 
telewizyjnej na rzecz siatek wielkoformatowych i prasy. Bez zmian kontynuowana była kampania w sieci internet i centrach 
handlowych.  

W sezonie jesień/zima 2011 r., po trzyletniej przerwie, marka Vistula powróciła do organizacji publicznych pokazów kolekcji, 
czym jednoznacznie dała wyraz ambicji kreowania stylu i świadomości modowej Polaków. Przedsięwzięcie to pod względem 
rozmachu było największym wydarzeniem modowym jakie miało miejsce w Polsce, spotkało się też z pozytywnym 
oddźwiękiem w mediach.  

W sezonie jesień/zima 2012 marka Vistula zaprosiła do współpracy jednego z najbardziej wpływowych polskich artystów, 
światowej sławy fotografa Ryszarda Horowitza – był on autorem zdjęć kampanii. We wrześniu 2012 odbył się kolejny pokaz 
kolekcji Vistula, podczas którego miała miejsce światowa premiera albumu Ryszarda Horowitza, przedstawiającego 
niepublikowane wcześniej fotografie sławnych muzyków jazzowych, wykonane przez artystę w latach 50-tych i 60-tych XX 
wieku. Wydarzenie to spotkało się z ogromnym entuzjazmem i zainteresowaniem wśród mediów. 

W ocenie Emitenta duże znaczenie w komunikacji marketingowej ma program lojalnościowy the men`s world club. Pozwala 
on pozostawać marce Vistula w kontakcie z klientami, odpowiadając na ich żywotne potrzeby poprzez stałe dostarczanie 
oferty najwyższej jakości. Taka strategia przekłada się na zauważalny wzrost wartości koszyka zakupowego wśród klientów 
aktywnie uczestniczących w programie lojalnościowym.  

Działania wizerunkowe marki WÓLCZANKA w latach 2010 -2013 

W komunikacji marketingowej marki Wólczanka Emitent konsekwentnie stawia na prezentację najwyższej jakości zdjęć 
produktu, wspartych fotografiami wizerunkowymi.   

Główny nacisk w komunikacji kładziony jest na podkreślanie jakości oraz konkurencyjnych cen koszul i eksponowanie 
aktualnej promocji. Działania te przekładają się na stały wzrost sprzedaży sztukowej i wartościowej produktów oferowanych 
pod marką Wólczanka.  

Tak jak w wypadku marki Vistula, jednym z najefektywniejszych kanałów komunikacji z klientem, poza kampaniami 
prowadzonymi w mediach, jest program lojalnościowy the men`s world club.  

Od 2010 roku do chwili obecnej kampanie są realizowane z wykorzystaniem prasy, sieci internet oraz bezpośrednio w 
centrach handlowych. 

Działania wizerunkowe marki Deni Cler  

W latach 2010-2013 działania marketingowe prowadzone w obszarze marki Deni Cler koncentrowały się na budowaniu jej 
wizerunku jako marki oferującej kolekcje ekskluzywne, cechujące się bardzo wysoką jakością, skierowane do kobiet 
dojrzałych, świadomych swojej wartości i kobiecości. Głównym celem prowadzonych działań było repozycjonowanie 
dotychczasowego jej postrzegania jako marki dla starszych kobiet, na markę prestiżową, o luksusowym charakterze i 
włoskich korzeniach, oferującą kolekcje dla kobiet aktywnych i młodych duchem (Deni Cler Milano).  

Działania marketingowe koncentrowały się przed wszystkim na kampaniach prasowych oraz organizacji cyklicznych 
pokazów inaugurujących kolejne sezony, w trakcie których prezentowane były kolekcje, wprowadzane następnie do salonów 
sprzedaży. Bardzo istotną rolę w kreowaniu wizerunku marki Deni Cler odgrywały również narzędzia bezpośredniej 
komunikacji z klientem, głównie cykliczna wysyłka katalogów oraz organizacja w salonach firmowych zamkniętych spotkań 
dla najlepszych klientów, w trakcie których możliwe było dokonywanie zakupów przy udziale i pomocy doświadczonych 
stylistów.  

ZESPÓŁ 

Grupa Emitenta współpracuje ze starannie dobranym zespołem specjalistów, wieloletnich praktyków i twórczych wizjonerów.  
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Emitent charakteryzuje się stabilnym i doświadczonym Zarządem wraz z grupą głównych kierowników średniego szczebla, 
związanych ze Spółką co najmniej od kilku lat. Emitent wypracował strukturę organizacyjną, która odzwierciedla projektowo 
– sprzedażowy profil działalności. Każda z głównych marek zarządzana jest przez dedykowanego dla niej Dyrektora Marki. 
Sieć salonów własnych i pion sprzedaży nadzorowany jest bezpośrednio przez jednego z Wiceprezesów.  

Emitent jest przekonany, że kluczem do sukcesu jest przede wszystkim profesjonalizm, wiedza i kompetencje zespołu 
pracowników na wszystkich szczeblach organizacji.  

Dla każdej z głównych marek kolekcje tworzy osobny projektant wraz z zespołem. Zadaniem projektanta jest znalezienie 
kompromisu między trendami napływającymi z zagranicy a oczekiwaniami polskich klientów, przykrojenie artystycznej wizji 
do ściśle określonych ram finansowych i produkcyjnych. Niezbędne jest połączenie przygotowania artystycznego z solidną 
wiedzą z dziedziny ekonomiki i technologii produkcji odzieży oraz biżuterii. 

Na sukces Grupy Emitenta pracuje także wyodrębniony zespół marketingu i public relations. 

Grupa Emitenta konsekwentnie rozwija własną sieć sprzedaży detalicznej, stąd około 60% zespołu to grupa, od której często 
zależy zadowolenie klienta – doradcy klienta, sprzedawcy oraz kierownicy salonów i regionalni managerowie sprzedaży. Dla 
pracowników pionu sprzedaży Grupa Emitenta organizuje cykliczne i regularne szkolenia produktowe i sprzedażowe, które 
pozwalają uzyskiwać kompetencje rzeczywistego Doradcy Klienta. Grupa Emitenta czerpie ze swych najlepszych zasobów, 
rokrocznie organizując wewnętrzny proces rekrutacji przyszłych menedżerów. Z kolei rozpoczynający pracę w Grupie 
Emitenta biorą udział w specjalnie przygotowanym procesie adaptacyjnym do pracy w salonie sprzedaży i branży. 

STRUKTURA PRZYCHODÓW 

W roku 2012 Grupa Emitenta osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 395 513 tys. zł, w porównaniu do 387 703 tys. zł 
w roku poprzednim (wzrost przychodów o 2,0%). W I półroczu 2013 r. Grupa Emitenta osiągnęła przychody ze sprzedaży w 
kwocie 185 825 tys. zł, w porównaniu do 187 483 tys. zł w analogicznym okresie rok wcześniej (spadek przychodów o 1%). 

Grupa Emitenta osiąga przychody w segmencie jubilerskim, na które składają się przychody ze sprzedaży biżuterii własnej i 
zegarków marek obcych oraz w segmencie odzieżowym, na który składają się przychody ze sprzedaży odzieży męskiej, 
damskiej, akcesoriów i butów oraz usługi przerobu i pozostałe. W 2012 r. łącznie segment odzieżowy przyniósł Grupie 
Emitenta przychody w wysokości 231 877 tys. zł, natomiast segment jubilerski przychody w wysokości 156 556 tys. zł. W I 
półroczu 2013 r. łącznie segment odzieżowy przyniósł Grupie Emitenta przychody w wysokości 112 219 tys. zł, natomiast 
segment jubilerski przychody w wysokości 69 741 tys. zł. 

Wartość i strukturę przychodów ze sprzedaży w rozbiciu na poszczególne grupy asortymentowe przedstawia tabela. 

Tabela. Struktura sprzedaży Grupy Emitenta wg grup asortymentowych (tys. zł, %) 

  
I pół. 
2013 

I pół. 
2012 

2012 2011 2010 I pół. 
2013 

I pół. 
2012 

2012 2011 2010 

Odzież męska 78 186 75 301 155 253 146 036 133 602 42,1% 40,2% 39,3% 37,7% 37,7% 

Odzież damska 19 459 20 759 42 912 46 017 45 055 10,5% 11,1% 10,8% 11,9% 12,7% 

Akcesoria i buty 9 799 9 329 20 749 19 355 16 195 5,3% 5,0% 5,2% 5,0% 4,6% 

Biżuteria  58 873 58 992 129 969 127 738 122 242 31,7% 31,5% 32,9% 32,9% 34,5% 

Zegarki 10 868 11 822 26 587 25 435 22 147 5,8% 6,3% 6,7% 6,6% 6,3% 

Usługi szycia / 
przerobu 

3 402 7 388 11 036 15 034 11 219 1,8% 3,9% 2,8% 3,9% 3,2% 

Pozostałe* 5 238 3 892 9 007 8 088 3 461 2,8% 2,1% 2,3% 2,1% 1,0% 

RAZEM 185 825 187 483 395 513 387 703 353 921 100% 100% 100% 100% 100% 

Źródło: Emitent 

Grupa Emitenta odbudowuje sprzedaż po niezwykle trudnych dla branży latach 2009-2010, charakteryzujących się 
wyraźnym spadkiem popytu, prowadzącym do ograniczenia planów rozwoju, przetasowań właścicielskich a nawet 
ogłoszenia upadłości znanych marek modowych. Odzież męska (marki Vistula, Lantier, Vistula Red, Wólczanka, Lambert 
oraz Vesari) wraz z akcesoriami zapewnia rokrocznie ponad 40% przychodów ze sprzedaży Grupy Emitenta. Druga główna 
grupa asortymentowa, biżuteria, wykazuje się największym, systematycznym wzrostem sprzedaży, do poziomu 156 556 tys. 
zł za 2012 r. Biżuteria wraz z zegarkami zapewnia nieco poniżej 40% przychodów Grupy Emitenta (39,6% w roku 2012 r. 
oraz 37,5% w I półroczu 2013 r.).  

Udział przychodów ze sprzedaży usługi szycia dla zagranicznych kontrahentów, niegdyś tak istotny, ogranicza się do poniżej 
10% przychodów Grupy Emitenta ogółem (7,3% w roku 2012 r. oraz 1,8% w I półroczu 2013 r., łącznie ze sprzedażą 
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hurtową.). Emitent znacznie ograniczył to źródło przychodów na korzyść asortymentów charakteryzujących się 
zdecydowanie wyższą marżą. 

Pozostałe produkty i usługi obejmowały sprzedaż materiałów i surowców (zarówno do produkcji odzieży jak i biżuterii), 
podnajem powierzchni biurowych, rozliczenia usług reklamowych oraz inne niezwiązane z podstawową działalnością. Ww. 
źródła zapewniły 1,8% przychodów Grupy Emitenta w 2012 r. oraz 2,8% w I półroczu 2013 r. 

Tabela. Struktura sprzedaży Grupy Emitenta w podziale na sieci sprzedaży głównych marek (tys. zł,  %) 

  
I pół. 
2013 

I pół. 
2012 

2012 2011 2010 
I pół. 
2013 

I pół. 
2012 

2012 2011 2010 

W.KRUK* 69 741 70 814 156 556 153 173 144 389 37,5% 37,8% 39,6% 39,5% 40,8% 

Vistula 58 674 54 420 110 732 102 331 88 997 31,6% 29,0% 28,0% 26,4% 25,1% 

Deni Cler 19 459 20 759 42 912 46 017 45 055 10,5% 11,1% 10,8% 11,9% 12,7% 

Wólczanka 22 859 21 345 47 417 41 724 35 882 12,3% 11,4% 12,0% 10,8% 10,1% 

Pozostała sprzedaż 15 092 20 145 37 896 44 458 39 598 8,1% 10,7% 9,6% 11,5% 11,2% 

RAZEM 185 825 187 483 395 513 387 703 353 921 100% 100% 100% 100% 100% 

* Łącznie ze sprzedażą wszystkich marek zegarków, oferowanych w salonach W.KRUK 

Źródło: Emitent 

SIEĆ DYSTRYBUCJI  

W branży Emitenta niezwykle istotna jest odpowiednia sieć dystrybucji. Emitent przyjął strategię rozwijania własnej sieci 
sprzedaży detalicznej w postaci salonów i stoisk firmowych dedykowanych poszczególnym głównym markom. Sieć 
sprzedaży detalicznej Grupy Emitenta obejmuje więc cztery odrębne sieci: Vistuli, Wólczanki, W.KRUK oraz Deni Cler, 
wyposażone we wspólny system raportowania. Pojedyncze salony z uwagi na swe położenie i specyficzny popyt 
dedykowane są dwóm głównym markom równocześnie. Ponadto Grupa Emitenta prowadzi, wzorem marek zachodnich, kilka 
tzw. outletów, tj. sklepów, do których kierowane są końcówki serii w okresie powyprzedażowym. 

Sklepy firmowe Grupy Emitenta zlokalizowane są przede wszystkim w nowoczesnych centrach handlowych, a także przy 
najbardziej prestiżowych ciągach handlowych dużych miast, w tym w najbardziej prestiżowej lokalizacji w Polsce, tj. przy 
Placu Trzech Krzyży w Warszawie (biżuteria W.KRUK, zegarki Rolex i innych światowych marek). Oferta Grupy Emitenta 
dostępna jest także na lotniskach międzynarodowych Warszawa – Okęcie (od 2007 r.) i Kraków – Balice (od 2012 r.). 
Emitent obserwuje duże zainteresowanie klientów taką lokalizacją sprzedaży.  

Rysunek. Lokalizacja salonów i stoisk firmowych segmentu odzieżowego 

 

Wielkość znaku odzwierciedla ilość salonów sprzedaży w danym mieście  

Źródło: Emitent 
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Rysunek. Lokalizacja salonów i stoisk firmowych segmentu jubilerskiego 

 

Wielkość znaku odzwierciedla ilość salonów sprzedaży w danym mieście  

Źródło: Emitent 

Salony i stoiska firmowe charakteryzują się szczegółowo zdefiniowaną stylizacją i wyposażeniem w obrębie danej marki. 
Każda z sieci posiada meble ekspozycyjne i aranżację dostosowaną do potrzeb i preferencji klientów w danej grupie 
asortymentowej.  

Salony i stoiska firmowe, z uwagi na specyfikę asortymentu, mają stosunkowo niewielką powierzchnię 50 – 150m2. 
Największe powierzchnie mają salony linii Vistula – przeciętnie 140m2 oraz marki Deni Cler – około 100m2, natomiast 
koszule linii Wólczanka sprzedawane są przeciętnie na powierzchni 50m2. Salony jubilerskie charakteryzują się średnią 
powierzchnią 90m2 (przy czym niektóre punkty sprzedaży mają zaledwie 10m2 skoncentrowanej ekspozycji).  

Obserwując preferencje klientów, Emitent uzupełnił sieć stacjonarnych punktów sprzedaży o trzy dedykowane sklepy 
internetowe: dla asortymentu z oferty Vistuli, Wólczanki oraz W.KRUK. Nakłady na doskonalenie funkcjonalności i oferty ww. 
sklepów internetowych oraz ich promocję są widoczne we wzroście przychodów w tym kanale dystrybucji w 2012 r. i 2013 r. 
Natomiast strona internetowa Deni Cler umożliwia obecnie zapoznanie się z kolekcją, bez zakupów. 

Uzupełniająco Emitent prowadzi sprzedaż hurtową przede wszystkim ekonomicznej marki odzieży męskiej Vesari, 
zlokalizowaną w centralnym magazynie w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Grupa Emitenta aktywnie zarządza posiadaną siecią sprzedaży, analizując poszczególne lokalizacje pod katem 
generowania odpowiedniego zainteresowania klientów przy utrzymaniu rozsądnego poziomu kosztów. Grupa Emitenta 
systematycznie rozwija sieć sprzedaży. W obrębie salonów odzieżowych poza otwieraniem nowych salonów Grupa Emitenta 
rokrocznie podejmuje decyzje o likwidacji lub wymianie salonów, które trwale utraciły zdolność generowania zysku 
operacyjnego. Taka optymalizacja zarządzaniem posiadaną powierzchnią pozwala na zachowanie systematycznego wzrostu 
rentowności, osiąganego głównie w segmencie odzieżowym 

Szczegóły dotyczące liczebności i powierzchni sieci salonów i stoisk firmowych Vistula Group przedstawia tabela: 

Tabela. Sieć sprzedaży detalicznej Grupy Emitenta –salony firmowe (sztuk, tys. m2)  

  I pół. 2013 2012 2011 2010 

  sztuk tys. m2 sztuk tys. m2 sztuk tys. m2 sztuk tys. m2 

Salony i stoiska Vistula 73 9,3 74 9,4 71 10,1 75 10,7 

Salony i stoiska Wólczanka 77 4,5 77 4,5 71 3,6 70 3,7 

Salony i stoiska  W.KRUK 79 6,8 81 7,3 75 6,9 66 6,6 

Salony Deni Cler 34 3,5 35 3,6 33 3,4 30 3,1 

RAZEM 263 24,1 267 24,8 250 24,0 241 24,1 

Źródło: Emitent 
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Grupa Emitenta na Dzień Prospektu prowadzi działalność w 263 salonach i stoiskach firmowych. Emitent korzysta 
z większości lokalizacji na podstawie umów najmu, zawieranych na okres zasadniczo 5 lat, 2 salony zlokalizowane są 
w nieruchomościach własnych Emitenta, natomiast 5 sklepów prowadzonych jest przez podmioty trzecie (ajentów), w 
lokalach dostarczanych przez te podmioty. DCG (salony marki Deni Cler) korzysta z 25 lokalizacji na podstawie umów najmu 
oraz z 8 prowadzonych przez ajentów. Bieg umów najmu dla większości lokalizacji Grupy Emitenta kończy się w latach 
2013-2018, kilkanaście umów w latach 2018-2022 (nowo otwierane lokalizacje), niewielka część umów zawarta jest na czas 
nieokreślony.   

Do 30.09.2013 r. Grupa Emitenta uruchomiła 8 nowych punktów sprzedaży, równocześnie zamknęła 12 salonów. W 2012 r. 
Grupa Emitenta otworzyła 23 nowe salony i stoiska firmowe o łącznej powierzchni prawie 1.500 m2, zamknęła 6 lokalizacji o 
powierzchni ok. 600 m2. Dokonano także kompleksowej modernizacji w dwóch ważnych salonach W.KRUK (Katowice, 
Warszawa). Dla porównania w 2011 r. Grupa Emitenta otworzyła 24 nowych salonów i stoisk firmowych, natomiast zamknęła 
15.  

Przychody uzyskiwane za pośrednictwem poszczególnych kanałów dystrybucji przedstawia tabela poniżej:  

Tabela. Struktura sprzedaży Grupy Emitenta wg kanałów dystrybucji (tys. zł,  %) 

  

I pół. 
2013 

I pół. 
2012 

2012 2011 2010 
I pół. 
2013 

I pół. 
2012 

2012 2011 2010 

Salony i stoiska firmowe 164 813 163 233 348 576 338 715 312 908 88,7% 87,1% 88,1% 87,3% 88,4% 

Sklepy internetowe 5 920 4 105 9 041 4 530 1 415 3,2% 2,2% 2,3% 1,2% 0,4% 

B2B (Hurt) 6 452 8 865 17 853 21 336 24 918 3,5% 4,7% 4,5% 5,5% 7,0% 

Eksport / usługa szycia 3 402 7 388 11 036 15 034 11 219 1,8% 3,9% 2,8% 3,9% 3,2% 

Pozostała sprzedaż 5 238 3 892 9 007 8 088 3 461 2,8% 2,1% 2,3% 2,1% 1,0% 

RAZEM 185 825 187 483 395 513 387 703 353 921 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 

Źródło: Emitent 

Usługa szycia świadczona jest na podstawie umów z długoterminowymi partnerami i nie wymaga odrębnego kanału 
dystrybucji.  

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

Marki Grupy Emitenta zyskały szereg nagród i wyróżnień konsumentów. Poniżej zaprezentowano wybrane z nich: 

Salony firmowe W.KRUK uzyskały jeden z najwyższych wyników w badaniu „tajemniczy klient”, oceniającym zachowanie 
sprzedawców, przeprowadzonym przez szwedzką firmę Daymaker na próbie 125 sieci sprzedaży detalicznej z 18 branż, 
operujących w centrach handlowych. Wynik W.KRUK 81% stanowił ósmy wynik wśród wszystkich badanych sieci i trzeci 
w branży jubilerskiej. Średni wynik badania dla sklepów jubilerskich wyniósł 78%, zaś dla sklepów z odzieżą 56%. 

W.KRUK otrzymał statuetkę Doskonałość Mody Twojego Stylu (miesięcznik kobiecy) w kategorii biżuterii za rok 2011 (13 
edycja konkursu). Jury wyróżniło autorskie kolekcje Anny Orskiej.  

Gazeta regionalna Polska Głos Wielkopolski uznała Konsorcjum Marki Poznań, w skład której weszła marka W.KRUK, za 
sukces 2011 roku (grudzień 2011 r.). 

Salony W.KRUK zostały w listopadzie 2011 r. laureatem kolejnej edycji Programu Jakość Obsługi i tym samym znalazły się 
wśród 100 najbardziej przyjaznych firm w Polsce. Wyboru dokonało 3 miliony klientów z 2 tysięcy miejscowości z całej 
Polski. 

Dziennik Rzeczpospolita przyznał drugie miejsce dla marki W.KRUK w rankingu mocy marki w kategorii produkty 
niespożywcze rankingu  "Najcenniejsze polskie marki" za lata 2010, 2011 i 2012. 

W badaniu konsumenckim Reader’s Digest (ranking European Trusted Brands, czerwiec 2010 r.), wskazującym najbardziej 
godną zaufania markę, W.KRUK znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu. 

W.KRUK otrzymał statuetkę Doskonałość Mody Twojego Stylu (miesięcznik kobiecy) w kategorii biżuterii za rok 2009 (11 
edycja konkursu).   

W przeszłości marka W.KRUK otrzymała tytuł Doskonałość mody Twój Styl 2009, „Marki wysokiej reputacji 2008” według 
niezależnego rankingu reputacji marek w Polsce, Premium Brand, Firma roku 2008 według Polish Produkt, Tytuł 
Superbrands Polska 2008, Firma Przyjazna Mamie 2008, wyróżnienie Gazety Prawnej „Wehikuły czasu” 2007, tytuł „Spółki 
godnej zaufania 2006” według Polskiego Instytutu Dyrektorów i Forbes Executive Forum. Marka W.KRUK była członkiem 
klubu Gazele Biznesu w 2008, 2007, 2006, 2004 i 2003 r., 
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Vistula otrzymała statuetkę Doskonałość Mody Twojego Stylu (miesięcznik kobiecy) i tytuł Polskiej Marki Ekskluzywnej za 
kolekcję jesień-zima 2011/2012  (13 edycja konkursu).   

Dziennik Rzeczpospolita przyznał za rok 2012 i wcześniej za rok 2011 drugie miejsce dla marki Wólczanka w rankingu mocy 
marki w kategorii odzież i obuwie rankingu  "Najcenniejsze polskie marki". Marka uzyskała miejsce trzecie w rankingu za rok 
2010. 

Salony Vistula i butiki Wólczanka zostały nagrodzone Godłem Jakość Obsługi 2012, 2011 i 2010 Programu Jakość Obsługi. 
Na podstawie opinii 3 mln klientów z całej Polski program „Jakość Obsługi” co roku ogłasza listę TOP 100 
Najprzyjaźniejszych Firm. Godłem wyróżniani są liderzy jakości obsługi w poszczególnych branżach. Każda firma, która 
otrzyma Godło buduje w oczach swoich klientów wizerunek firmy, dbającej o najwyższe standardy obsługi, otwartej na opinie 
i potrzeby konsumentów. W skład kapituły wchodzą wyłącznie sami klienci, którzy na podstawie własnych doświadczeń 
dokonują wyboru. Godło przyznawane jest nieodpłatnie, a firmy nie muszą zgłaszać swojego uczestnictwa. 

Vistula otrzymała nagrodę First Data Polcard dla akceptantów kart płatniczych w kategorii dobra luksusowe / ekskluzywne 
marki na 20-lecie First Data Polcard (luty 2011 r.). 

Vistula Group S.A. zajęła II miejsce w rankingu "Pulsu Biznesu" - Giełdowa Spółka Roku 2010, w kategorii jakości oferty 
spółek giełdowych. 

Vistula i Wólczanka jako marki w kategorii moda, odzież i obuwie otrzymały wyróżnienie „Wizytówki Polski 2010” podczas 2 
Forum Polskiego Produktu, które odbyło się w Krakowie. Wizytówkę otrzymały te firmy z Małopolski, które najlepiej wypadły 
w badaniach przeprowadzonych na potrzeby Forum. 

Butiki Wólczanka zostały laureatem kolejnej edycji Programu Jakość Obsługi za 2009 r. i tym samym znalazły się wśród 100 
najbardziej przyjaznych firm w Polsce. Wyboru dokonało 3 miliony klientów z 2 tysięcy miejscowości z całej Polski. 

W 2005 roku Emitent otrzymał Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za najwyższą 
stopę zwrotu spółki z indeksu WIG w 2004 roku oraz nagrodę „Byki i Niedźwiedzie” przyznaną przez Gazetę Giełdy „Parkiet” 
w kategorii najlepsza inwestycja w spółkę giełdową w 2004 r.   

W 2003 oraz 2004 roku miesięcznik „Twój Styl” przyznał Emitentowi nagrodę „Doskonałość Mody 2003” oraz wyróżnienie„ 
Doskonałość Mody 2004” – odpowiednio w kategorii męskiej klasyki dziennej oraz męskiej klasyki dziennej i weekendowej. 

W 2002 roku Emitent otrzymał nagrodę – „Złotej Pętelki” w prestiżowym konkursie projektantów mody organizowanym przez 
magazyn Modart przy współudziale Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz Polskiej Akademii Mody – przyznaną. 
podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich – Poznański Tydzień Mody – za dorobek, osiągnięcia i markę.  

W 2000 roku Emitent otrzymał „Medal Europejski” za kolekcje ubrań męskich Lantier oraz Lantier Luxury przyznany przez 
Komitet Integracji Europejskiej oraz Business Centre Club.  

6.1.2 Nowe produkty i usługi 

Segment odzieżowy 

Emitent w drugiej połowie 2009 r. zaproponował klientom nową linię (markę) Vistula Red, obejmującą kolekcję klasycznej, 
wysokiej jakości odzieży męskiej o wzornictwie mniej formalnym, głęboko osadzonym w aktualnych trendach mody. Uszyta 
z wysokiej jakości tkanin, linia Vistula Red wprowadza w każdej kolekcji sezonowej śmielsze kroje, materiały i kolory, niż 
w formalnych liniach Vistula i Lantier. Na uwagę zasługuje fakt, że od wprowadzenia na rynek marka ta zyskuje coraz 
szerszą rzeszę klientów, a obecnie jej udział w sprzedaży sięga 18%. 

Jako przedsiębiorstwo oferujące odzież z wyższego segmentu, Emitent przygotowuje każdego roku dwie kolekcje sezonowe, 
wiosenno-letnią i jesienno-zimową, uzupełniające klasyczną ofertę całoroczną. Emitent uczestniczy w targach branżowych, 
wybiera nowe tkaniny i dodatki, tworzy projekt całej kolekcji i poszczególnych elementów odzieży oraz akcesoriów.  

Emitent wprowadził charakterystyczne formy stoisk firmowych Wólczanka w postaci eleganckiej oszklonej gabloty, 
mieszczącej do 600 koszul i krawatów (od czerwca 2010 r.). Ta forma ekspozycji wprowadzona została w wybranych 
lokalizacjach (Białystok, Bielsko-Biała, Katowice, Tarnów, Toruń, Warszawa). 

Emitent w 2009 r. uruchomił internetowy sklep marki Wólczanka, a w 2010 r. internetowy sklep marki Vistula. Sklepy 
internetowe stają się istotnym kanałem dystrybucji wymienionych marek, będąc dla klientów wygodną formą dostępu do 
oferty produktowej. 

Segment jubilerski 

Przynajmniej kilkukrotnie w roku Emitent wprowadza na rynek unikatowe kolekcje wizerunkowe biżuterii, projektowane 
i wykonywane w pracowni W.KRUK i sprzedawane wyłącznie w salonach jubilerskich Emitenta. Kolekcje inspirowane są 
najnowszymi trendami w modzie oraz odpowiadają na potrzeby zakupowe Klientów. Zastosowanie nowatorskich rozwiązań 
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w zakresie doboru materiałów i formy, a także ręczne wykonanie części zdobień, wyróżnia w ten sposób markę na rynku 
polskim. Dodatkowo w ciągu roku wprowadzane są do salonów W.KRUK liczne kolekcje złote i srebrne, niektóre z nich 
kreowane są wspólnie z zagranicznymi projektantami. To właśnie pojedyncze kolekcje, z których każda posiada 
indywidualny styl i swoistą oryginalność sprawiają, że W.KRUK postrzegany jest jako prestiżowy jubiler wyróżniający się na 
polskim rynku jubilerskim.  

W odpowiedzi na rosnące ceny surowców oraz zapotrzebowanie klientów, Emitent rozszerza swoją ofertę w segmencie 
jubilerskim o produkty wytworzone z innych metali niż złoto i srebro, m.in wprowadził technologię Goldbonded (łączenia złota 
ze srebrem) oraz znacznie rozszerzył ofertę biżuterii złotej w próbie 333. Poszerzona została również oferta Emitenta 
w zakresie diamentów, które w drobnej, ale niezmiennie eleganckiej formie stały się bardziej przystępne dla klienta.  

W segmencie jubilerskim Emitent, będący oficjalnym przedstawicielem marki Rolex w naszym kraju, otworzył pierwszy 
w Polsce salon typu monobrand tej marki w najbardziej prestiżowej lokalizacji w kraju, tj. przy Placu Trzech Krzyży 
w Warszawie. Powstały również ekskluzywne butiki w najważniejszych centrach handlowych (Galeria Mokotów w Warszawie 
oraz Silesia City Center w Katowicach), oferujące zegarki tej marki oraz ekskluzywną biżuterię z brylantami. Emitent jest 
jedynym sieciowym podmiotem, który uzyskał zgodę na oferowanie zegarków marki Rolex w Polsce.  

6.2 Główne rynki 

Podstawową działalnością Emitenta jest projektowanie, produkcja i dystrybucja kolekcji mody dla mężczyzn i kobiet oraz 

biżuterii.  

Głównym determinantem rozwoju zarówno branży odzieżowej jak i jubilerskiej oraz dóbr luksusowych jest wzrost 
zamożności Polaków. Jeszcze w 2007 r. PKB Polski na mieszkańca stanowił 54,3% średniego poziomu unijnego, podczas 
gdy w 2009 r. było to już 61%1, a w 2013 r. 66%2. Ponadto według raportu PMR czynnikami determinującymi rozwój rynku 
odzieży luksusowej są: większa świadomość marki, większe zasoby finansowe potencjalnych klientów oraz chęć kupowania 
odzieży markowej - zwłaszcza znanych marek oraz projektantów w celu podkreślenia swojego statusu społecznego oraz 
podążanie za trendami panującymi w modzie.  

Wykres. Liczba bogatych i zamożnych Polaków w latach 2008 – 2012 oraz prognozy na lata 2013 – 2015 (tys. osób) 

 
(*) szacunki KPMG, (p) prognoza KPMG 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów za raportem KPMG Rynek dóbr luksusowych w Polsce,2012  

Według analiz KPMG3 na koniec 2010 r. mieszkało w Polsce 660 tys. osób zarabiających powyżej 7 100 zł brutto, co 
pozwalało zakwalifikować taką osobę jako zamożną lub bogatą. W latach 2000 – 2012 średniorocznie o 7,7% rosła liczba 
osób zamożnych i bogatych w Polsce. Natomiast w latach 2012 – 2015 według prognoz KPMG średnioroczny wzrost osób 
zamożnych i bogatych powinien wynieść 3,8%. Według raportu KPMG szacunkowa wartość rocznych deklarowanych 

                                                                 

1 PKB na mieszkańca w Polsce niższy o 39 proc. od unijnej średniej, Eurostat, 
http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/pkb_na_mieszkanca_w_polsce_nizszy_o_39_proc_od_unijnej_sredniej-a_12046.htm 
2 Polska mozolnie goni Europę pod względem rozwoju, Gazeta Wyborcza, 

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,14131626,Polska_mozolnie_goni_Europe_pod_wzgledem_rozwoju.html 
3 KMPG Rynek dóbr luksusowych w Polsce, badanie 2012 
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wydatków na dobra luksusowe osób zamożnych i bogatych wyniosła w 2012 r. blisko 24,2 mld zł. Z kolei na ok. 2 mln osób 
oszacowano liczbę osób „aspirujących”, czyli takich, które zarabiają od 3 700 zł do 7 100 zł brutto w 2012 r. Do 2015 r. ma 
przybyć ok. 200 tys. takich osób. Wydatki osób aspirujących na same dobra luksusowe wynosiły w 2012 r. ok. 12,6 mld zł. 
Według prognoz KMPG w 2015 r. suma deklarowanych wydatków osób zamożnych i aspirujących na dobra luksusowe ma 
wynieść 46,4 mld zł. 

Przychody 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów stanowiły 100% przychodów w 2010 r., w 2011 r., w 2012 r. oraz 
w I półroczu 2013 r. i I półroczu 2012 r. Przychody ze sprzedaży najmu nieruchomości oraz najmu pozostałego majątku 
trwałego miały marginalne znaczenie w strukturze przychodów ze sprzedaży ogółem.  

Tabela. Przychody Grupy Emitenta w latach 2010 – 2012 (tys. zł) 

Wyszczególnienie 

2012 2011 2010 

tys. zł udział tys. zł udział tys. zł udział 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 395 453 100,0% 387 653 100,0% 353 847 100,0% 

Przychody z tytułu najmu nieruchomości 49 0,0% 42 0,0% 60 0,0% 

Przychody z tytułu najmu pozostałego majątku trwałego 11 0,0% 9 0,0% 14 0,0% 

Razem przychody ze sprzedaży 395 513 100% 387 704 100% 353 921 100% 

Źródło: opracowanie Art Capital na podstawie historycznych informacji finansowych  Grupy Emitenta 

Tabela. Przychody Grupy Emitenta w I półroczu 2013 roku i I półroczu 2012 roku (tys. zł) 

Wyszczególnienie 

I pół. 2013 I pół. 2012 

tys. zł udział tys. zł udział 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 185 765 100,0% 187 452 100,0% 

Przychody z tytułu najmu nieruchomości 55 0,0% 26 0,0% 

Przychody z tytułu najmu pozostałego majątku trwałego 5 0,0% 5 0,0% 

Razem przychody ze sprzedaży 185 825 100% 187 483 100% 

Źródło: opracowanie Art Capital na podstawie śródrocznych informacji finansowych Grupy Emitenta 

Działalność Grupy Emitenta można podzielić na dwa segmenty operacyjne: sprzedaż detaliczną i hurtową wyrobów 
odzieżowych oraz sprzedaż detaliczną i hurtową wyrobów jubilerskich i zegarków. Segmenty te są podstawą do 
sporządzania raportów Grupy Emitenta. Udział segmentu odzieżowego w przychodach ze sprzedaży ogółem wyniósł 58,4% 
w 2010 r., 59,3% w 2011 r. oraz 58,6% w 2012 r. Natomiast udział segmentu jubilerskiego wyniósł 40,8% w 2010 r., 39,5% w 
2011 r. oraz 39,6% w 2012 r. W I pół. 2013 r. segment odzieżowy odpowiadał za 60,4% udziału w przychodach ze 
sprzedaży (spadek o 0,5 pp. w stosunku do I pół. 2012 r.), natomiast segment jubilerski za 37,5% (spadek o 0,3 pp. w 
stosunku do I pół. 2012 r.). 

Tabela. Przychody Grupy Emitenta w latach 2009 – 2011 w podziale na segmenty działalności (tys. zł) 

Wyszczególnienie 

2012 2011 2010 

tys. zł udział tys. zł udział tys. zł udział 

Segment odzieżowy………..……. 231 877 58,6% 230 077 59,3% 206 750 58,4% 

Segment jubilerski 156 556 39,6% 153 173 39,5% 144 389 40,8% 

Nieprzypisane 7 080 1,8% 4 453 1,1% 2 782 0,8% 

Razem przychody ze sprzedaży  395 513 100% 387 703 100% 353 921 100% 

Źródło: opracowanie Art Capital na podstawie historycznych informacji finansowych Grupy Emitenta 

Tabela. Przychody Grupy Emitenta w I półroczu 2013r. i I półroczu 2012r. w podziale na segmenty działalności (tys. 
zł) 

Wyszczególnienie 

I pół. 2013 I pół. 2012 

tys. zł udział tys. zł udział 

Segment odzieżowy 112 219 60,4% 114 184 60,9% 

Segment jubilerski 69 741 37,5% 70 814 37,8% 

Nieprzypisane 3 865 2,1% 2 485 1,3% 

Razem przychody ze sprzedaży  185 825 100% 187 483 100% 

Źródło: opracowanie Art Capital na podstawie śródrocznych informacji finansowych Grupy Emitenta 
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Grupa Emitenta działa na krajowym rynku odzieżowym, jubilerskim oraz dóbr luksusowych. Grupa Emitenta niewielką część 

przychodów uzyskuje w walutach obcych (odpowiednio 3,8%, 4% oraz 5,6% w latach 2010 – 2012 oraz 3,7% w I pół. 2013 

r.) z uwagi na wykonywanie usług przerobu uszlachetniającego na rzecz zagranicznych partnerów.  

Tabela. Przychody Grupy Emitenta w latach 2010 – 2012 oraz w I półroczu 2013 roku i I półroczu 2012 roku w 
podziale na rynki geograficzne (tys. zł) 

Wyszczególnienie 

I pół. 2013 I pół. 2012 2012 2011 2010 

tys. zł Udział tys. zł udział tys. zł udział tys. zł udział tys. zł udział 

Przychody ze sprzedaży krajowej 185 825 100% 187 483 100% 395 513 100% 387 703 100% 353 921 100% 

Przychody ze sprzedaży eksportowej*     - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%  

Razem przychody ze sprzedaży 185 825 100% 187 483 100% 395 513 100% 387 703 100% 353 921 100% 

(*) realizowane przez Grupę Emitenta usługi przerobu uszlachetniającego rozliczane w walutach obcych w rozumieniu przepisów 

prawnych nie są zaliczane do eksportu  

Źródło: opracowanie Art Capital na podstawie historycznych i śródrocznych informacji finansowych Grupy Emitenta 

Rynek odzieży w Polsce  

Polski sektor odzieżowy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat uległ znaczącym przeobrażeniom i ciągle ewoluuje. Polska 
branża odzieżowa należy do tych gałęzi przemysłu, które zostały sprywatyzowane na początku transformacji systemowo-
gospodarczej w Polsce. Na przełomie lat 80-tych i 90-tych wiele firm odzieżowych znalazło się w niekorzystnej sytuacji 
finansowej z powodu utraty rynków zbytu w b. Związku Radzieckim. Oprócz tego negatywny wpływ na sektor odzieżowy w 
Polsce na początku lat 90-tych miał fakt, iż firmy odzieżowe posiadały nadmiernie rozbudowane moce produkcyjne, które w 
ok. 80% były ulokowanie w eksporcie przerobowym. Wahania kursu walutowego, a w szczególności aprecjacja złotówki 
spowodowała, iż produkcja eksportowa stała się nieopłacalna. Przedsiębiorstwa, które dotąd produkowały z myślą o zbyciu 
towarów na rynkach zagranicznych, próbowały powrócić na rynek krajowy. Napotykały one jednak na szereg przeszkód w 
szczególności w postaci silnej konkurencji firm krajowych jak i zagranicznych. 

 
Wykres. Struktura krajowego rynku odzieżowego w przeszłości  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Emitent za Raportem Branży Odzieżowej, Agencja Dziennikarska Raport  

W latach dziewięćdziesiątych nastąpiła zasadnicza zmiana w modelu działania przedsiębiorstw odzieżowych. Cechą 
procesu zmian było odejście od tradycyjnej struktury przedsiębiorstwa na rzecz wdrożenia sprawdzonego na Zachodzie 
modelu biznesowego, oddzielającego fazę produkcji (szycia odzieży) od jej projektowania, marketingu i dystrybucji wyrobów. 
Sprowadza się to do tego, iż firmy odzieżowe z tradycyjnych producentów odzieży przekształcają się w firmy handlowe, 
oferujące produkty we własnej sieci detalicznej. Zauważalny jest również trend przenoszenia produkcji odzieży w coraz 
większym zakresie do krajów o tańszej sile roboczej.  

Od lat stopniowemu przekształceniu ulega także sposób dystrybucji. Jeszcze na przełomie stulecia zdominowany był on 
przez rodzimych producentów odzieży, sprzedających swoje wyroby w sklepach multibrandowych, własne sieci sklepów były 
rzadkością. Obecnie zdecydowanie największymi graczami na rynku odzieżowym są firmy projektowo-handlowe, 
posiadające własne sieci sklepów, zlecające produkcję innym podmiotom, zlokalizowanym w większości poza Polską 
(głównie na Dalekim Wschodzie). 
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Obecnie przedsiębiorstwa realizują rynkowo – marketingowy model biznesu opierając się w głównej mierze na budowie 
świadomości marki oraz sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Charakterystyczne dla tej branży sezonowe wyprzedaże 
pozwalają na zaoferowanie dobrej jakości produktów za niewygórowaną cenę. Motorem rozwoju przedsiębiorstw 
odzieżowych stały się przede wszystkim takie czynniki jak: brak problemów ze ściąganiem należności (co zapewnia im dużą 
płynność finansową), duża elastyczność i szybkie reagowanie na zmieniające się warunki w branży i sytuacji 
makroekonomicznej kraju. Ponadto pojawienie się mody na zdrowy styl życia oraz aktywne spędzanie wolnego czasu, 
spowodowało wzrost zainteresowania odzieżą wygodną, praktyczną, tanią i dobrą jakościowo. Na koniunkturę na rynku 
odzieżowym wpłynęła również sytuacja demograficzna w Polsce, tj. zmiana pokoleniowa, jaka nastąpiła w gronie 
konsumentów. Najbardziej podatną na zmianę trendów modowych grupą społeczną i jednocześnie będącą głównym 
odbiorcą wyrobów przedsiębiorstw odzieżowych, są osoby w wieku 15-29 lat, które stanowią ok. 22% ogółu ludności Polski4. 
Współczesne media znacznie ułatwiają możliwość dotarcia do bieżących trendów tym, którzy chcą korzystać z wyrobów 
konkurencyjnych na światowych rynkach. Niemniej jednak, z uwagi na charakter wyrobów oferowanych przez Emitenta, 
odbiorcami Spółki są osoby praktycznie w każdym przedziale wiekowym, ceniące wysoką jakość i styl ubioru. 

Wykres. Obecna struktura krajowego rynku odzieżowego  

 

 

Źródło: Spółka za Raportem Branży Odzieżowej,  Agencja Dziennikarska Raport 

Dzisiejszy polski rynek odzieży charakteryzuje się dość dużym rozdrobnieniem pod względem liczby producentów. 
Produkcją odzieży zajmuje się w Polsce ok. 40 tys. przedsiębiorstw. Taka sytuacja jest spowodowana głównie przez niskie 
bariery wejścia (niskie koszty pracy oraz stosunkowo niewielkie koszty zakupu maszyn). Zdecydowanie więcej firm zajmuje 
się dystrybucją odzieży. Zwiększa się jednocześnie liczba centrów handlowych, w których sprzedawana jest odzież markowa 
oraz odzież ekskluzywna. Ponadto znaczną część produkcji polskich przedsiębiorstw odzieżowych stanowi eksport 
przerobowy tj. szycie odzieży dla koncernów zachodnich pod ich marką. Prawie 100% polskiego eksportu odzieży stanowi 
eksport przerobowy. Na potrzeby rynku krajowego pracuje ok. 20-30% zainstalowanych mocy produkcyjnych. Na koniec 
marca 2013 r. funkcjonowało w Polsce 258 dużych producentów odzieży (zatrudniających co najmniej 50 osób)5. 

 

                                                                 

4 GUS, Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 
5 GUS, Biuletyn Statystyczny maj 2013  
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Wykres. Wartość rynku odzieży i obuwia w latach 2007 - 2012 w Polsce oraz prognoza na 2013 (w mld zł) 

 

sz – szacunek, p – prognoza 
Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji „Rynek odzieży i obuwia w Polsce wzrósł o 4,6% w 2010 r., korzystne perspektywy na 
kolejne lata” Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2011. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2011-2013 PMR Publications 
oraz Rynek odzieży i obuwia może wzrosnąć w tym roku o 0,7 proc. do 28,9 mld zł – PMR, PAP na podstawie "Handel detaliczny odzieżą i 
obuwiem w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015". 

Według danych firmy badawczej PMR opublikowanych w raporcie „Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce w 2013 r. 
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015” szacuje się, iż sektor odzieżowy i obuwniczy w Polsce w 2010 r. miał 
wartość ok. 27 mld zł, z czego wartość rynku obuwia wyniosła ok. 6 mld zł. W 2009 r. nastąpiło zahamowanie dynamicznego 
wzrostu rynku odzieżowego (spadek o 0,6% w stosunku do 2008 r.), co wynikało z pogorszenia nastrojów konsumentów na 
skutek światowego kryzysu finansowego i spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce. Według danych PMR wartość 
rynku odzieży i obuwia w 2011 r. wyniosła 28,1 mld zł (wzrost o 3,3% w stosunku do 2010 r.), w 2012 r. wyniosła 28,7 mld zł, 
a w 2013 r. ma wynieść 28,9 mld zł (wzrost o 0,7% w stosunku do 2012 r.).  

Segment odzieżowy odznacza się szybszym tempem wzrostu w porównaniu do segmentu obuwia. Wynika to z faktu 
częstszego dokonywania zakupów ubrań przez konsumentów i przeznaczania na nie jednostkowo niższych kwot. 
Umiarkowany wzrost rynku odzieżowego w latach 2011-2013 wynikał z utrzymywania się niepewności co do koniunktury 
gospodarczej oraz spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Niemniej jednak według PMR "Coraz lepsze 
wskaźniki makroekonomiczne prognozowane na następne dwa lata 2014-2015 powinny przełożyć się na dobre nastroje 
konsumenckie i większą skłonność do zakupów odzieży i obuwia, a tym samym wyższą dynamikę sprzedaży”6. 

Obserwuje się, iż w Polsce nadal brakuje wielu sklepów najważniejszych i najbardziej znanych projektantów na świecie 
takich jak Christian Dior, Chanel, Prada itp. Ich odzież jest dostępna jedynie w sklepach multibrandowych. Producenci tych 
marek nie decydują się na wejście na polski rynek przede wszystkim z dwóch powodów: zbyt małego rynku wyrobów 
luksusowych w Polsce oraz braku odpowiednich miejsc na otwarcie własnych sklepów. Niemniej jednak warto zauważyć, iż 
rynek wyrobów luksusowych w tym odzieży ekskluzywnej jest segmentem, który dynamicznie się rozwija. Świadczyć może o 
tym przede wszystkim fakt, iż coraz więcej marek odzieży ekskluzywnej staje się dostępnych w Polsce. Według analiz 
przeprowadzonych przez KMPG w 2012 r. odsetek marek luksusowych dostępnych w Polsce wyniósł 68%, podczas gdy w 
2010 r. odsetek ten stanowił jeszcze 61% (wzrost o 8 p.p. w stosunku do badania przeprowadzonego w 2009 r.)7. Niemniej 
jednak oznacza to, że wciąż blisko jedna trzecia luksusowych brandów jest niedostępna w Polsce. 

Zdaniem Spółki nawet ostatnie zawirowania w gospodarce, nie powinny odbić się negatywnie na spadku popytu na markową 
odzież, ponieważ klientom przyzwyczajonym do pewnego poziomu życia, będzie trudno zdecydować się na obniżenie 
swojego statusu społecznego, poprzez rezygnacje z kupna odzieży ekskluzywnej. 

                                                                 

6 http://biznes.pap.pl/NSE/pl/news/emitents/info/837370,rynek-odziezy-i-obuwia-moze-wzrosnac-w-tym-roku-o-0-7-proc--do-28-9-mld-zl---

pmr-(opinia) 
7 KMPG Rynek dóbr luksusowych w Polsce, badanie 2011, KMPG Rynek dóbr luksusowych w Polsce, badanie 2012 
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Segmenty rynku 

Istnieje kilka podstawowych kryteriów, w oparciu o które można podzielić polski rynek odzieżowy. 

Segmentacja ze względu na znaczenie marki: 

 odzież bezmarkowa – segment charakteryzuje się niską jakością i ceną oferowanych produktów. 
Sprzedawane są one przede wszystkim przez takie kanały dystrybucji jak targowiska, bazary, super- oraz 
hipermarkety, sklepy dyskontowe. Klientem docelowym dla tych producentów są osoby o niskich zarobkach, 
które przy zakupie odzieży kierują się głównie ceną danego produktu. Opisywaną gałąź rynku cechuje bardzo 
duże rozdrobnienie z uwagi na niskie bary wejścia umożliwiające rozpoczęcie działalności w tym segmencie 
produkcji odzieży. Charakterystyczną cechą tego segmentu odzieży jest również znaczny import tego typu 
wyrobów z Azji i Turcji, 

 odzieży markowa (klasa średnia) – segment charakteryzujący się dynamicznym rozwojem. Odzież 
sprzedawana jest przez różnorodne kanały dystrybucji takie jak hurtownie, sklepy multibrandowe, sklepy 
firmowe. Charakterystycznymi cechami tych wyrobów jest wysoka jakość, średnia cena, nowoczesne 
wzornictwo oraz rozpoznawalna marka. Przykładem tego typu producentów są takie firmy jak: Orsay, LPP, 
H&M, Redan, Ravel, Kappahl, 

 ekskluzywna odzież markowa – gałąź charakteryzująca się bardzo rozpoznawalną marką, kojarzoną często 
z luksusem, elegancją i prestiżem, wysoką jakością oferowanych wyrobów oraz wysokimi cenami. Klientem 
docelowym w tej branży są osoby o wysokich zarobkach, zajmujące często kierownicze stanowiska, dla 
których liczy się nowoczesny design, prestiż marki oraz atrakcyjność oferowanych produktów. W tym 
segmencie działają takie marki jak: Gucci, Calvin Klein, Deni Cler oraz Vistula i Wólczanka. 

Segmentacja ze względu na wiek oraz płeć nabywców: 

 segment młodzieżowy – w kategorii młodszej młodzieży w wieku 12-20 lat (np. Cropp Town, Troll) oraz w 
kategorii młodzieży starszej w wieku 20-30 lat (Ravel, Reporter, Tatuum). Granica wieku jest wciąż 
przesuwana w górę wraz ze zmieniającymi się trendami mody. W ten sposób zwiększa się krąg odbiorców o 
osoby o wyższym statusie materialnym. Ubrania z segmentu młodzieżowego charakteryzuje ich 
„niezobowiązujący” charakter, 

 segment odzieży damskiej – największa konkurencja w tym segmencie panuje w przedziale w wieku do 30 
lat, z powodu konkurencji z modą młodzieżową, a także silnej konkurencji z firmami zagranicznymi. Do marek 
odzieży damskiej należą m.in.: Camaieu, Molton, Simple, Solar, Deni Cler, 

 segment odzieży męskiej – duże znaczenie w tym segmencie ma nie tylko wiek odbiorcy, ale także 
funkcjonalność oraz przeznaczenie produktu. Wyróżniamy tu stroje wizytowo-biznesowe, oraz codziennego 
użytku. Podobnie jak w przypadku odzieży damskiej, segment odzieży męskiej konkuruje z odzieżą 
młodzieżową. Moda na prowadzenie aktywnego stylu życia spowodowała wyodrębnienie odzieży sportowej 
dla mężczyzn. Markami pochodzenia polskiego są: Vistula, Wólczanka, Bytom, Pawo. Rywalizują one z 
markami zagranicznymi, m.in. z Pierre Cardin, 

 segment odzieży dziecięcej – rozwój tego segmentu następuje w wolnym tempie, co tłumaczyć można 
słabością finansową potencjalnych klientów. Segment ten obejmuje odzież dla dzieci w wieku 0-11 lat. Do 
producentów zalicza się: Smyk, 5-10-15, Wójcik, Ubranka.pl.  

Segmentacja ze względu na cenę: 

 segment kreatorów mody – segment wysokiej jakości oraz cen odzieży. Sprzedaż odbywa się w 
luksusowych, pojedynczych salonach. Do znanych marek należą tu m.in.: Calvin Klein, Donna Karan, Armani, 
Gianfranco Ferre - GFF, GUCCI, 

 wysoki segment modowy – segment ekskluzywnej i drogiej odzieży. Poprzez dystrybucję w ekskluzywnych 
salonach kreatorzy mody utrwalają trwałe relacje z klientami. Znane marki to m.in.: Hugo Boss, Max Mara, 
Escada, Ewa Minge, Teresa Rosati, Deni Cler, 

 średni segment konfekcyjny – szeroko reprezentowany na polskim rynku m.in. poprzez marki: Zara, Mango, 
Marks&Spencer. Odzież z tego segmentu jest często kwalifikowana jako wysoki segment modowy, 
rozróżniany poprzez cenę, tak aby była ona dostępna dla średniozamożnego odbiorcy. Zalicza się tu takie 
brandy jak m.in.: Vistula, Wólczanka, Franco Ferruzzi, Monnari, Hexeline, Molton, 
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 niższy segment konfekcyjny – jest to obecnie najbardziej rozległy segment na polskim rynku odzieżowym z 
powodu małej siły nabywczej polskiego społeczeństwa. Zaliczamy tu marki m.in. takie jak: Kappahl, Cubus, 
Cottonfield, Reserved, Tatuum, Top Secret, 

 masowy rynek konfekcyjny – do tego segmentu zaliczamy niemarkowe produkty masowe o niskiej jakości 
oraz niskiej cenie. Dystrybucja odbywa się w sklepach wielkopowierzchniowych, dyskontowych czy bazarach. 

Wyroby Emitenta zalicza się przede wszystkim do: 

 segmentu ekskluzywnej odzieży markowej (Vistula, Wólczanka, Deni Cler),  

 segmentu odzieży męskiej (Vistula, Wólczanka),  

 segmentu odzieży damskiej (Deni Cler), 

 średniego segmentu konfekcyjnego (Vistula, Wólczanka),  

 wysokiego segmentu modowego (Deni Cler). 

Konkurencja 

Spółka jest podmiotem skoncentrowanym na zarządzaniu własnymi markami odzieży męskiej i damskiej. Podstawowym 
obszarem jej działalności operacyjnej jest segment mody męskiej, w ramach którego oferowany jest pełny asortyment dla 
nowoczesnego mężczyzny.  

Rynek odzieży męskiej, na którym działa m.in. Spółka, charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Na chwilę obecną nie ma 
szacunków co do dokładnej liczby producentów i dystrybutorów odzieży męskiej w Polsce, w szczególności ekskluzywnej 
odzieży męskiej. Segment odzieży męskiej z racji dużego rozdrobnienia cechuje się silną konkurencją pomiędzy 
poszczególnymi producentami i dystrybutorami zagranicznymi oraz krajowymi. Wśród konkurentów zagranicznych można 
wyróżnić odzież zaprojektowaną przez znanych kreatorów mody takich jak Armani, Kenzo oraz znane światowe marki typu 
Hugo Boss, Ermenegildo Zegna, czy Burberry. Niemniej jednak nie stanowią one wielkiego zagrożenia dla Spółki, ponieważ 
należą do nieco odmiennego, bardziej ekskluzywnego segmentu odzieży. Do głównych konkurentów Spółki działających na 
rynku krajowym można zaliczyć grupę Inditex, Ahlers Poland, Digel Polska, Bytom, Próchnik, Otto Hauptmann, Kastor, 
Wilsoor, Gamatex, Emanuel Berg, Franco Feruzzi, Sunset Suits, Monnari Trade, MaxMara, Solar Company, Simple oraz 
duże sieci odzieżowe oferujące wiele marek niemających sieci w Polsce (np. Peek & Cloppenburg, Marks&Spencer, Royal 
Collection). 

Tabela. Główni konkurenci Grupy Emitenta w segmencie odzieżowym 

 Nazwa spółki Rodzaj oferowanych produktów Marki 

Grupa Inditex 
odzież męska i damska oraz 

akcesoria 
Zara, Massimo Dutti   

Duże sieci odzieżowe oferujące odzież 
światowych marek w sklepach 
multibrandowych, np. Peek & 
Cloppenburg, Van Graaf, Royal 
Collection 

odzież męska i damska 

Armani Jeans, Calvin Klein, Digel, Hugo 
Boss, Pepe Jeans, Philip Louis, Pierre 
Cardin, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, 

Versace Jeans i in. 

Ahlers Poland Sp. z o.o. 
formalna odzież męska oraz odzież 

typu casual 
Pierre Cardin 

Digel Polska Sp. z o.o. 
formalna odzież męska oraz odzież 

męska typu casual 
Digel 

Grupa Kapitałowa Bytom S.A.  
formalna odzież męska oraz odzież 

typu casual, dodatki 
Bytom 

Próchnik S.A. 
formalna odzież męska oraz odzież 

typu casual 
Próchnik 

MaxMara 
luksusowa odzież damska (segment 

wysokiego rynku modowego) 

MaxMara, Sportmax Code, Weekend 
Max Mara, Marella, Pennyblack, iBlues, 

Max & Co., Marina Rinaldi 

Solar Company SA odzież damska Solar 



Część III. Dokument rejestracyjny 

Prospekt Emisyjny Akcji serii M Vistula Group S.A.  71 

Simple Creative Products odzież damska  Simple  

Źródło: opracowanie Art Capital oraz Emitent 

Od pewnego czasu wejście na krajowy rynek rozważał jeden z największych producentów ekskluzywnej odzieży markowej – 
LVMH. Grupa Louis Vuitton Moet Hennessy otwarła swój pierwszy sklep w Polsce i zaczęła sprzedawać w sklepie w 
Warszawie wyroby Louis Vuitton (wcześniej istniało jedynie przedstawicielstwo marek Moët Hennessy oraz Sephora). Firma 
nie wyklucza wprowadzenia innych marek do Polski (m.in. Kenzo, Christian Dior, Fendi). Skutkować to może w przyszłości 
wzrostem konkurentów w segmencie odzieży męskiej z „wyższej półki” w postaci takich marek ubrań jak Kenzo czy Christian 
Dior. Na dzień dzisiejszy te marki są dostępne w Polsce w sklepach multibrandowych, jednak nie posiadają one własnej sieci 
sklepów. 

Spółka poprzez posiadane liczne marki odzieży (m.in. Vistula, Wólczanka, Lantier, Lambert, Vesari) plasuje się w segmencie 
odzieży markowej średniej i wyższej klasy. Odzież ta jest w stanie konkurować z zachodnimi producentami pod względem 
cenowym, a jednocześnie dawać swoim klientom poczucie wysokiej jakości i walorów użytkowych.  

Ponadto Emitent posiada markę odzieży damskiej Deni Cler, co dodatkowo wzmacnia jego pozycję na polskim rynku 
ekskluzywnej odzieży damskiej. 

W 2012 r. po raz kolejny dziennik Rzeczpospolita przeprowadził ranking największych i najsilniejszych marek zbudowanych 
na polskim rynku. Marki odzieżowe Emitenta znalazły się na 2. (Wólczanka), 7. (Vistula) oraz na 19. (Deni Cler) miejscu w 
rankingu mocy w 2012 r. w kategorii odzież i obuwie (na 23 klasyfikowane marki). Moc marki jest określana jak miara 
efektywności zarządzania.  

Tabela. Ranking mocy marki – najcenniejsze polskie marki 2012 r. – odzież i obuwie 

Lp. 
Nazwa 
marki 

 Moc marki 
 2012 

 Moc 
marki 
 2011 

Siła 
 marki 

Postrzegana 
 wartość 

Prestiż 
Postrzegana 

 jakość 
Świadomość 

 marki 
Miejsce    

w 2011 r. 
(0 - 100) (0 - 100) (0 - 100) (0 - 100) (0 - 100) 

1 Reserved 476 470 66 61 81 84 45 1 

2 Wólczanka 448 463 62 52 89 89 41 2 

3 Gatta 446 446 61 60 87 85 25 3 

4 Atlantic 440 432 60 61 84 85 27 6 

5 Diverse 436 432 60 57 80 80 32 5 

6 Lasocki 435 414 63 54 88 87 39 12 

7 Vistula 426 432 58 51 88 87 29 7 

8 Ryłko 425 423 61 52 86 86 39 8 

9 Cropp 425 406 58 63 75 77 30 15 

10 Wojas 425 416 61 54 86 87 28 10 

11 Ochnik 422 396 58 54 85 87 14 18 

12 House 419 415 57 59 76 76 30 11 

13 Gino Rossi 415 418 59 49 88 87 24 9 

14 Bytom 414 438 56 52 81 82 17 4 

15 Top Secret 412 406 56 55 79 79 25     14 

16 Solar 409 397 56 53 86 86 14 17 

17 Witchen 407 412 55 47 89 87 12 13 

18 Monnari  403 - 55 48 81 81 15 - 

19 Deni Cler 402 - 55 49 84 77 10 - 

20 Kazar 397 - 56 47 87 84 16 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ranking Siły Marek 2012, Dodatek, Rzeczpospolita, 19.12.2012 r. 

W kategorii wartości, sama marka Vistula wyceniona została w 2012 r. na 38,8 mln zł, natomiast marka Wólczanka na 16,8 
mln zł. 
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Tabela. Ranking wartości marki – najcenniejsze polskie marki 2012 r. 

Pozycja 
2012 

Nazwa marki 
Wartość 

 marki w 2012 
 (mln zł) 

Wartość 
 marki w 2011 

 (mln zł) 

Zmiana  
 wartości  
 marki rdr 

Pozycja 
 2011 

218      Vistula 38,8 50,8 -3% 216 

304      Wólczanka 16,8 17,6 -5% 306 

326      Bytom 13,7 16,8 -18% 315 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Najcenniejsze Marki, Dodatek, Rzeczpospolita, 19.12.2012 r. 

Ponadto Wólczanka i Vistula sklasyfikowane zostały na odpowiednio 11. oraz 13. miejscu w rankingu prestiżu marki (są to 
relatywne oceny użytkowników prestiżu marek w danej kategorii), spośród 60. polskich brandów. 

Należy zaznaczyć, iż spadek wartości marek Vistula i Wólczanka przedstawiony w rankingu „Ranking wartości marki – 
najcenniejsze polskie marki 2012 r. Polska Marka” wynika z oceny organizatora rankingu jakim jest Dziennik Rzeczpospolita 
i nie ma związku z wynikami finansowymi Emitenta ani z wartością aktywów Emitenta. 

Rynek jubilerski w Polsce 

Rynek wyrobów luksusowych jest rynkiem, który funkcjonuje w Polsce od stosunkowo niedawna. Wśród segmentów rynku 

wyrobów luksusowych można wyróżnić takie jak: odzież, biżuteria i zegarki, żywność, kosmetyki, samochody, jachty, 

samoloty oraz antyki. 

Według prognozy firmy KPMG, opublikowanej w raporcie z 2011 r., wartość krajowego rynku luksusowej biżuterii i zegarków 

w 2010 r. wyniosła 1,16 mld zł8. Jak podkreślano w raporcie KPMG jest to największa część sektora luksusowych artykułów 

konsumpcyjnych w Polsce, który to szacowany był na 3,4 mld zł w 2010 r. Realny wzrost w okresie 2005 - 2010 wynoszący 

68% przełożył się na olbrzymi wzrost w wartościach bezwzględnych – 469 mln zł, co uczyniło z tej kategorii najszybciej 

rosnącą część rynku luksusowych dóbr konsumpcyjnych. Głównymi obszarami wzrostu okazały się luksusowe zegarki 

męskie i damskie, gdzie realny wzrost wyniósł odpowiednio 96% oraz 114% w okresie pięciu lat (do 2010 roku)9. W 2011 r., 

według szwajcarskich analityków, sprzedano w Polsce ekskluzywne szwajcarskie zegarki za ponad 100 mln zł.10 Według 

prognoz KPMG, wartość rynku luksusowej biżuterii i zegarków w 2011 r. wyniosła 1,24 mld zł, a w następnych latach będzie 

zwiększać się w tempie ok. 7% rocznie, by w 2015 osiągnąć wartość 1,65 mld zł. Oznaczałoby to wzrost wartości rynku o 

ponad 42% w stosunku do 2010 r. Jednym z czynników wpływających na taki stan rzeczy będzie trwający od 2005 r., 

związany z demografią, trend wzrostu ilości zawieranych małżeństw. Według danych Euromonitor International, 

przytaczanych w raporcie KPMG, pod względem liczby zawieranych małżeństw w latach 2010 – 2015 Polska będzie na 

piątym miejscu w całym regionie Europy Wschodniej i Zachodniej. 

Wykres. Prognoza wartości rynku luksusowej biżuterii i zegarków w latach 2010 - 2015 w Polsce (w mld zł) 

 

                                                                 

8 KMPG Rynek dóbr luksusowych w Polsce, badanie 2011 
9 KMPG Rynek dóbr luksusowych w Polsce, badanie 2011 
10 A. Treptow, Czas to pieniądz. Puls Biznesu Weekend, maj 2012 
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p – prognoza 
Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji KMPG Rynek dóbr luksusowych w Polsce, badanie 2011 

Według raportu Ministerstwa Gospodarki z 2008 r. „Ocena skutków regulacji dla problemów w branży jubilerskiej. Założenia 
do działań legislacyjnych i pozalegislacyjnych” około 70% polskiego rynku biżuterii stanowią wyroby ze złota. Ponadto, 
według rządowych analiz, krajowy rynek charakteryzuje się stosunkowo słabą konkurencyjnością w zakresie projektowania 
i wzornictwa, w stosunku do konkurentów zagranicznych. Dlatego też należy w tym miejscu podkreślić przewagę marki 
W.KRUK, która dzięki zespołowi własnych projektantów tworzy własny unikalny styl i wzornictwo. 

 

Konkurencja 

Wśród producentów na polskim rynku jubilerskim można wyróżnić następującą segmentację: 

 duże sieci jubilerskie – sieci jubilerskie mające swoje sklepy w całym kraju. Wśród tego segmentu można 
wyróżnić cztery duże sieci jubilerskie (APART, W.KRUK, YES, Pandora), przy czym APART, W.KRUK oraz YES 
według sprawozdań finansowych spółek za 2011 r. posiadały w 2011 ok. 60% udziału w polskim rynku jubilerskim, 

 średnie sieci jubilerskie – sieci jubilerskie mające po kilkanaście salonów w całym kraju (Jubitom, W.Śliwiński), 

 małe sieci jubilerskie, posiadające po kilka sklepów - jubilerzy lokalni, którzy posiadają po jednym lub kilka 
zakładów jubilerskich w regionie np. jubiler M.Pluciński w Poznaniu czy Firma Jubilersko-Zegarmistrzowska J.W. 
Krzyś w Katowicach, KOBE - sieć pięciu salonów w Krakowie, poznańska firma jubilerska Briju (wcześniej Futurat),  

 pojedyncze zakłady jubilerskie i złotnicze – są to małe zakłady i sklepy jubilerskie obsługujące zazwyczaj rynek 
lokalny, najczęściej posiadają tylko jeden zakład lub sklep. 

Największym podmiotem na polskim rynku jubilerskim jest sieć Apart, która według wypracowanych przychodów za 2011 r., 
posiadała ok. 38% udział w rynku. Na drugim miejscu z ponad 12% udziałem znalazła się marka Emitenta – W. KRUK, 
natomiast na trzecim miejscu uplasowała się sieć YES. 

Sieci jubilerskie oprócz klasycznej biżuterii swoim klientom oferują również zegarki. Do największych konkurentów Emitenta 
w zakresie sprzedaży zegarków należą dwie ogólnopolskie sieci Swiss oraz Time Trend. 

Wykres. Udział trzech największych sieci jubilerskich w rynku w 2011 r. w Polsce 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta oraz danych finansowych APART i YES za 2011 r. przy założeniu, że wartość 
rynku w 2011 r. wyniosła 1,24 mld zł (dane za raportem KMPG Rynek dóbr luksusowych w Polsce, badanie 2011) 

W rankingu największych polskich marek „Rzeczpospolitej” z 2012 roku znalazły się trzy największe polskie marki jubilerskie. 
Wartość poszczególnych marek jubilerskich w 2012 roku wynosiła odpowiednio: APART – 246,5 mln zł (56 miejsce w 
rankingu), W.KRUK – 73,5 mln zł (142 miejsce w rankingu), YES – 62,7 mln zł (157 miejsce w rankingu). 

Tabela. Ranking wartości marki – najcenniejsze polskie marki 2012 r. 

Pozycja 
2012 

Nazwa marki 
Wartość 

 marki w 2012 
 (mln zł) 

Wartość 
 marki w 2011 

 (mln zł) 

Zmiana  
 wartości  
 marki rdr 

Pozycja 
 2011 

56 APART 246,5 218,4 13% 57 

142 W. Kruk 73,5 64,3 14% 161 

157 YES 62,7 60,1 4% 170 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Najcenniejsze Marki, Dodatek, Rzeczpospolita, 19.12.2012 r. 
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Marka jubilerska Emitenta W.KRUK znalazła się na 2. miejscu w rankingu mocy w 2012 r. w kategorii pozostałe produkty 
niespożywcze (na 40 klasyfikowane marki), ustępując jedynie marce APART, a wyprzedzając takie brandy jak Zelmer, 
Amica czy Orlen. Moc marki jest określana jak miara efektywności zarządzania.  

Tabela. Ranking mocy marki – najcenniejsze polskie marki 2012 r. – pozostałe produkty niespożywcze 

Lp. Nazwa marki 
 Moc 
marki 
 2012 

 Moc 
marki 
 2011 

Siła 
 marki 

Postrzegana 
 wartość 

Prestiż 
Postrzegana 

 jakość 
Świadomość 

 marki 
Miejsce     

w 2011 r. 

(0 - 100) (0 - 100) (0 - 100) (0 - 100) (0 - 100) 

1 APART 582 560 73 53 93 92 60 1 

2 W. Kruk 524 513 65 51 91 90 39 2 

3 YES 466 467 57 49 82 82 20 3 

4 Zelmer 458 453 67 62 81 82 73 4 

5 Amica 428 433 62 60 74 75 76 5 

6 Canpol babies 413 382 53 56 82 81 17 11 

7 Mastercook 412 419 59 59 76 79 63 6 

8 E 384 397 46 65 60 61 53 8 

9 Ludwik 370 386 63 66 75 74 71 10 

10 Orlen 360 408 69 54 87 85 92 7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ranking Siły Marek 2012, Dodatek, Rzeczpospolita, 19.12.2012 r. 

Należy zaznaczyć, iż wzrost wartości marki W.KRUK przedstawiony w rankingu „Ranking wartości marki – najcenniejsze 
polskie marki 2012 r. Polska Marka” wynika z oceny organizatora rankingu jakim jest Dziennik Rzeczpospolita i nie ma 
związku z wynikami finansowymi Emitenta ani z wartością aktywów Emitenta. 

Ponadto W.KRUK sklasyfikowany został na 5. miejscu w rankingu prestiżu marki (są to relatywne oceny użytkowników 
prestiżu marek w danej kategorii), spośród 60. polskich brandów. 

6.3 Wpływ czynników nadzwyczajnych na działalność podstawową Emitenta 
i jego rynki zbytu 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi czynnikiem nadzwyczajnym mającym wpływ na rynki zbytu 
Grupy Emitenta był kryzys finansowy na rynkach światowych, a następnie przedłużający się kryzys zaufania co do kondycji 
i wypłacalności kolejnych gospodarek w obrębie UE. Kryzys na rynkach finansowych spowodował istotne pogorszenie 
zarówno nastrojów konsumentów i w efekcie popytu konsumpcyjnego, jak też możliwości pozyskania finansowania 
działalności operacyjnej i inwestycji rozwojowych. Ponadto w efekcie kryzysu waluta polska znacząco się osłabiła, natomiast 
wzrosły notowania wielu surowców strategicznych, co w sposób istotny wpłynęło na poziom kosztów Grupy Emitenta (koszt 
surowców do produkcji, odzieży, biżuterii, zegarków i akcesoriów, wysokość czynszów najmu sieci sprzedaży). Osłabienie 
popytu konsumpcyjnego wymusiło także agresywne działania promocyjne związane z obniżkami cen w zakresie oferty 
detalicznej marek Vistula, Wólczanka oraz Deni Cler. Wymienione czynniki nadzwyczajne wpłynęły na znaczne obniżenie 
marży osiąganej przez Grupę Emitenta. W efekcie przedłużającego się kryzysu i obniżenia popytu Grupa Emitenta jeszcze 
mocniej skoncentrowała się na zarządzaniu najsilniejszymi markami własnymi odzieży i biżuterii, rezygnując z pobocznych 
marek i przedsięwzięć.  

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi czynnikiem nadzwyczajnym mającym wpływ na działalność 
podstawową Grupy Emitenta była obsługa zadłużenia, zaciągniętego w 2008 r. na sfinansowanie wezwania na spółkę 
W.KRUK S.A. wraz z wynegocjowanymi aneksami i zmianami, dotyczącymi bardziej korzystnego harmonogramu i warunków 
spłat zadłużenia. Ponoszone koszty finansowe znacząco ujemnie wpływały na zysk netto Grupy Emitenta i ograniczały 
bardziej dynamiczny rozwój. Emitent w wyniku kolejnych negocjacji zawarł w lipcu i sierpniu 2013 r. szereg umów, które 
łącznie doprowadziły do korzystnego refinansowania dotychczasowego zadłużenia z tytułu ww. umów kredytowych, 
krótkoterminowych obligacji oraz udzielonych poręczeń. Refinansowanie Zadłużenia objęło a) zawarcie przez Emitenta 
ugody z 25.07.2013 r. z Raport 5 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny z siedzibą w Krakowie, b) 
zawarcie dwóch warunkowych ugód z 26.07.2013 r.: z Fortis Lease Polska sp. z o.o. i z BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz 
c) przedterminowy wykup Obligacji serii C z pierwotnym terminem wykupu 20.12.2013 r.  

Łącznie wierzytelności objęte powyższymi ugodami wynosiły 169,1 mln zł na 30.06.2013 r., ponadto zabezpieczone były 
szeregiem hipotek i zastawów rejestrowych na majątku Emitenta (m.in. nieruchomościach, rzeczach ruchomych, znakach 
towarowych, zapasach). Powyższe ugody na łączną kwotę 117,3 mln zł oraz przedterminowy wykup Obligacji serii C o 
wartości 50,0 mln zł zostały opłacone ze środków, pozyskanych z emisji Akcji serii M oraz emisji Obligacji serii D z terminem 
wykupu 13.08.2018 r. Ugody zostały wykonane 13.08.2013 r. 
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Refinansowanie Zadłużenia umożliwiło zamianę zadłużenia z tytułu kredytów i krótkoterminowych obligacji na zadłużenie 
z tytułu obligacji pięcioletnich (140,0 mln zł) oraz kapitał akcyjny, przyniosło redukcję kwot zadłużenia, obniżenie kosztów 
finansowych Grupy Emitenta w perspektywie lat 2013-2018 z uwagi na niższy koszt pozyskanego finansowania, rozliczenie 
poręczeń dla upadłej spółki zależnej oraz zwolnienie hipotek na nieruchomościach.  

Szczegółowy opis zawartych ugód oraz warunków emisji Obligacji serii D znajduje się w punkcie 22 części III Prospektu. 

6.4 Uzależnienie Emitenta od patentów, licencji, umów przemysłowych, 
handlowych lub finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych  

Emitent nie posiada praw, wynikających z patentów. Emitent zawiera umowy licencyjne, na podstawie których uzyskuje 
uprawnienia do używania znaków towarowych przysługujących osobom trzecim. Działalność gospodarcza Emitenta oraz 
zyski, jakie ona przynosi nie są uzależnione od poszczególnych umów licencyjnych.  

W związku z treścią Warunków Emisji Obligacji Serii D przyjętych uchwałą Zarządu Emitenta nr 01/08/2013 z dnia 7 sierpnia 
2013 roku w sprawie emisji obligacji serii D przez Vistula Group S.A. oraz treścią Umowy Emisyjnej zawartej przez Emitenta 
z Alior Bank S.A. z dnia 8 sierpnia 2013 r., opisanych w punkcie 22 części III Prospektu, należy uznać, że dokumenty te 
stanowią umowę finansową, od której Emitent jest uzależniony.  

6.5 Założenia wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji 
konkurencyjnej 

Dane statystyczne zawarte w niniejszym Prospekcie obejmują szacunkowe dane pochodzące z publicznie dostępnych 
źródeł informacji o różnym stopni wiarygodności. Publikowane dane ekonomiczne dotyczące Polski zostały zaczerpnięte z 
informacji organów administracji publicznej, GUS, Narodowego Banku Polskiego. Wszelkie informacje niepochodzące od 
Spółki zostały przez Emitenta powtórzone w taki sposób, aby nie wprowadzać w błąd, w szczególności nie zostały pominięte 
żadne fakty, które sprawiłyby, że ich powtórzenie jest niedokładne.  

Założenia wszelkich stwierdzeń, oświadczeń lub komunikatów dotyczących pozycji konkurencyjnej Emitenta, perspektyw 
rozwoju rynków, na których Emitent i Grupa Emitenta prowadzi działalność, opierają się na następujących źródłach: 
publikacji „Rynek odzieży i obuwia w Polsce wzrósł o 4,6% w 2010 r., korzystne perspektywy na kolejne lata” Handel 
detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2011. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2011-2013 PMR Publications, 
publikacji Rynek odzieży i obuwia może wzrosnąć w tym roku o 0,7 proc. do 28,9 mld zł – PMR, PAP na podstawie "Handel 
detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015" - 
http://biznes.pap.pl/NSE/pl/news/emitents/info/837370,rynek-odziezy-i-obuwia-moze-wzrosnac-w-tym-roku-o-0-7-proc--do-
28-9-mld-zl---pmr-(opinia), raporcie Branży Odzieżowej - Agencja Dziennikarska Raport, raporcie Ministerstwa Gospodarki 
„Ocena skutków regulacji dla problemów w branży jubilerskiej. Założenia do działań legislacyjnych i pozalegislacyjnych”, 
badania Polska Marka – ranking najcenniejszych polskich marek 2011, http://www.rankingmarek.pl, raporcie KMPG Rynek 
dóbr luksusowych w Polsce, badanie 2011 oraz badanie 2012, artykułu Polska mozolnie goni Europę pod względem 
rozwoju, Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,14131626,Polska_mozolnie_goni_Europe_pod_wzgledem_ 
rozwoju.html, artykułu PKB na mieszkańca w Polsce niższy o 39 proc. od unijnej średniej – 
http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/ pkb_na_mieszkanca_w_polsce_nizszy_o_39_proc_od_ unijnej_ sredniej-
a_12046.htm oraz artykułu A. Treptow, Czas to pieniądz, Puls Biznesu Weekend, maj 2012. Dane finansowe YES Biżuteria 
Sp. z o.o. za http://www.polskieprzedsiebiorstwa.com/firmy_wielkopolska.html, Apart Sp. z o.o. za rankingiem Forbes 
http://ktojestkim.forbes.pl/adam-i-piotr-raczynscy,sylwetka,139659,1,1.html 

7 STRUKTURA ORGANIZACYJNA  

7.1 Opis Grupy Kapitałowej Emitenta oraz miejsce Emitenta w tej Grupie 

Emitent tworzy Grupę Kapitałową w rozumieniu art. 4 pkt 16 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W ramach Grupy Kapitałowej Emitent jest podmiotem dominującym.  

Podmioty zależne tworzące wraz z Emitentem Grupę Kapitałową to:  

a) DCG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

b) Wólczanka Production 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, 

c) Andre Renard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 

d) Vistula Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,  

http://www.rankingmarek.pl/
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e) Vipo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w upadłości) z siedzibą w Kaliningradzie, Federacja Rosyjska,  

f) Young Spółka Akcyjna (w likwidacji) z siedzibą w Petersburgu, Federacja Rosyjska. 

Poniżej przedstawione zostało zaangażowanie kapitałowe Emitenta w każdą ze spółek zależnych z Grupy Kapitałowej, o 
których mowa powyżej, w tym z uwzględnieniem powiązań osobowych. 

1. Zaangażowanie kapitałowe Emitenta w podmiocie zależnym, spółce DCG S.A z siedzibą w Warszawie 
przedstawia się następująco: 

Emitent jest właścicielem 4.363.600 akcji spółki DCG S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda. Bezpośredni udział Emitenta w 
kapitale zakładowym DCG S.A. wynosi 100%. Ponadto, pomiędzy Emitentem a wskazanym powyżej jego podmiotem 
zależnym występują następujące powiązania o charakterze osobowym: Pan Jerzy Mazgaj, Przewodniczący Rady 
Nadzorczej Emitenta, Pan Grzegorz Pilch, Prezes Zarządu Emitenta, Pan Mateusz Żmijewski, Wiceprezes Zarządu Emitenta 
i Pan Radosław Jakociuk, Wiceprezes Zarządu Emitenta są członkami Rady Nadzorczej wskazanego powyżej podmiotu 
zależnego.   

2. Zaangażowanie kapitałowe Emitenta w podmiocie zależnym, spółce Wólczanka Production 3 spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, przedstawia się następująco: 

Emitent jest właścicielem 1000 udziałów spółki Wólczanka Production 3 Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. 
Bezpośredni udział Emitenta w kapitale zakładowym Wólczanka Production 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu 
Świętokrzyskim wynosi 100%. Ponadto, pomiędzy Emitentem a wskazanym powyżej jego podmiotem zależnym nie 
występują powiązania o charakterze osobowym.  

3. Zaangażowanie kapitałowe Emitenta w podmiocie zależnym, spółce Andre Renard spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przedstawia się następująco: 

Emitent jest właścicielem 70 udziałów spółki Andre Renard Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Bezpośredni 
udział Emitenta w kapitale zakładowym Andre Renard Sp. z o.o. wynosi 70%. Ponadto, pomiędzy Emitentem a wskazanym 
powyżej jego podmiotem zależnym nie występują powiązania o charakterze osobowym.  

4. Zaangażowanie kapitałowe Emitenta w podmiocie zależnym, spółce Vistula Market spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przedstawia się następująco: 

Emitent jest właścicielem 80 udziałów spółki Vistula Market Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Bezpośredni 
udział Emitenta w kapitale zakładowym Vistula Market Sp. z o.o. wynosi 100%. Ponadto, pomiędzy Emitentem a wskazanym 
powyżej jego podmiotem zależnym nie występują powiązania o charakterze osobowym.  

5. Zaangażowanie kapitałowe Emitenta w podmiocie zależnym, spółce Vipo spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kaliningradzie, Federacja Rosyjska, przedstawia się następująco: 

Emitent jest właścicielem 100 udziałów spółki Vipo Sp. z o.o. w upadłości o wartości nominalnej 1.422,48 zł każdy. 
Bezpośredni udział Emitenta w kapitale zakładowym Vipo Sp. z o.o. w upadłości wynosi 100%. Ponadto, pomiędzy 
Emitentem a wskazanym powyżej jego podmiotem zależnym nie występują powiązania o charakterze osobowym.  

6. Zaangażowanie kapitałowe Emitenta w podmiocie zależnym, spółce Young Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą 
w Sankt Petersburgu, Federacja Rosyjska, przedstawia się następująco: 

Emitent jest właścicielem 100 akcji spółki Young S.A. w likwidacji o wartości nominalnej 33,19 zł każda. Bezpośredni udział 
Emitenta w kapitale zakładowym Young S.A. w likwidacji wynosi 100%. Ponadto, pomiędzy Emitentem a wskazanym 
powyżej jego podmiotem zależnym nie występują powiązania o charakterze osobowym.  

7.2 Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta 

Spółkami istotnymi w ocenie Emitenta są te spółki wchodzące w skład jej Grupy Kapitałowej, które mają znaczący wpływ na 
działalność gospodarczą Spółki, (i) ze względu na charakter prowadzonej działalności gospodarczej odgrywający znaczącą 
rolę dla Emitenta (podmiot z poz. 1 tabeli poniżej). lub (ii) w związku z zakresem usług świadczonych przez te spółki na 
rzecz Emitenta (podmiot z poz. 2 tabeli poniżej).  
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Tabela. Istotne podmioty zależne Emitenta 

Lp. 
Firma spółki, siedziba, adres i kraj 

siedziby 

Wysokość 
kapitału spółki 

(zł) 

Liczba 
posiadanych 

akcji/udziałów 
w spółce 

Łączna wartość 
nominalna 

posiadanych 
akcji/udziałów w 

spółce 
(zł)  

Procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego w 

spółce 

Procent 
posiadanych 

głosów na WZ 
/Zgromadzeniu 

Wspólników 
spółki 

1. DCG S.A.  
ul. Bystrzycka 81A, 04-907 

Warszawa, Rzeczpospolita Polska 
4.363.600,00 4.363.600 4.363.600,00 100% 100% 

2. Wólczanka Production 3 Sp. z o.o. 
ul. Samsonowicza 20, 27-400 

Ostrowiec Świętokrzyski, 
Rzeczpospolita Polska 

100.000,00 1.000 100.000,00 100% 100% 

Źródło: Emitent 

8 ŚRODKI TRWAŁE  

8.1 Znaczące rzeczowe aktywa trwałe Emitenta  

8.1.1 Wprowadzenie 

Na rzeczowe aktywa trwałe Grupy Emitenta o wartości 49 066  tys. zł (wartość wg stanu na 30.09.2013 r.) składają się: 

- środki trwałe o wartości 47 508 tys. zł, w tym: 

- grunty o wartości 4 729 tys. zł, 

- budynki i budowle o wartości 31 007 tys. zł, 

- maszyny i urządzenia o wartości 3 491 tys. zł, 

- środki transportu o wartości 798 tys. zł, 

- pozostałe środki trwałe o wartości 7 483 tys. zł, 

- środki trwałe w budowie 1 558 tys. zł. 

Grupa Emitenta wykorzystuje 12 nieruchomości własnych, w tym 3 klasyfikowane jako nieruchomości inwestycyjne, a także 
ponad 250 lokali i nieruchomości wynajmowanych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, w tym na siedziby / 
biura, sieć sprzedaży detalicznej, magazyny oraz produkcję. Nieruchomości zostały zaprezentowane w kolejnych punktach 
opisu.  

Spośród pozostałych znaczących aktywów trwałych Grupa Emitenta wyodrębnia wyposażenie salonów firmowych o łącznej 
wartości 7 922 tys. zł, na które składa się szereg aktywów o stosunkowo niskiej wartości jednostkowej, stanowiących 
umeblowanie i wyposażenie salonów i stoisk firmowych, zgodne ze szczegółowo zdefiniowanym wzorem dla danej marki 
handlowej (grupa „pozostałe środki trwałe”, wartość wg stanu na 30.09.2013 r.). 

Grupa Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu nie prowadzi zadań inwestycyjnych w ramach rzeczowego majątku 
trwałego, nie podjęła wiążących zobowiązań co do zakupu rzeczowych aktywów trwałych ani też nie planuje nabycia 
istotnych rzeczowych aktywów trwałych, za wyjątkiem opisanych w punkcie 5.2.3 części III Prospektu, a dotyczących 
rozbudowy i modernizacji sieci sprzedaży detalicznej. 

Przedstawione znaczące rzeczowe aktywa trwałe są własnością Grupy Emitenta, za wyjątkiem samochodów o wartości 740 
tys. zł, z których Grupa Emitenta korzysta na podstawie umów leasingu. 
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8.1.2 Nieruchomości własne 

Emitent prowadzi działalność w następujących nieruchomościach własnych: 

a) nieruchomości w Poznaniu przy ul. Pułaskiego 11, 13, 15, 17 wykorzystywane są jako biura Emitenta oraz prowadzenie działalności logistycznej dla segmentu jubilerskiego, 

b) nieruchomość w Warszawie przy ul. Witosa 31 wykorzystywana jest jako biura Emitenta, 

c) nieruchomość w Krakowie przy ul. Józefińskiej 5 (dwa lokale) wykorzystywana jest jako salon wyprzedażowy Vistula, 

d) nieruchomość w Poznaniu przy ul. Jeleniogórskiej wykorzystywana jest na potrzeby produkcyjne. 

Szczegółowy opis nieruchomości Emitenta wraz z ustanowionymi obciążeniami przedstawia zestawienie poniżej: 

Tabela. Nieruchomości własne Emitenta 

Lp. Położenie, powierzchnia Tytuł prawny, księga wieczysta Obciążenia 

1. 
Poznań, ul. Pułaskiego 11, 
zabudowana działka gruntu nr 42/2 o 
powierzchni 568 m2 

Własność Vistula Group S.A. 
KW PO1P/00014840/5 

Hipoteka umowna łączna do kwoty 54.807.840,00 złotych ustanowiona na rzecz Alior Bank SA na zabezpieczenie roszczeń z 
umowy kredytu (z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych zmian lub uzupełnień) z dnia 11 września 2013 r.  

2. 
Poznań, ul. Pułaskiego 13, 
zabudowana działka nr 41/2 o 
powierzchni 562 m2 

Własność Vistula Group S.A. 
KW PO1P/00073845/1 

Hipoteka umowna łączna do kwoty 54.807.840,00 złotych ustanowiona na rzecz Alior Bank SA na zabezpieczenie roszczeń z 
umowy kredytu (z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych zmian lub uzupełnień) z dnia 11 września 2013 r.  

3. 
Poznań, ul. Pułaskiego 15, 
zabudowana działka gruntu nr 40/2 o 
powierzchni 591 m2 

Własność Vistula Group S.A. 
KW PO1P/00023400/5 

Hipoteka umowna łączna do kwoty 54.807.840,00 złotych ustanowiona na rzecz Alior Bank SA na zabezpieczenie roszczeń z 
umowy kredytu (z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych zmian lub uzupełnień) z dnia 11 września 2013 r.  

4. 
Poznań, ul. Pułaskiego 17, 
zabudowana działka gruntu nr 39/2 o 
powierzchni 655 m2 

Własność Vistula Group S.A. 
KW PO1P/00086947/0 

Hipoteka umowna łączna do kwoty 54.807.840,00 złotych ustanowiona na rzecz Alior Bank SA na zabezpieczenie roszczeń z 
umowy kredytu (z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych zmian lub uzupełnień) z dnia 11 września 2013 r.  

5. 

Warszawa, ul. Witosa 31, prawo 
współużytkowania wieczystego 
działki gruntu nr 18 o powierzchni 
0,8795 ha i prawo współwłasności 
budynku o powierzchni użytkowej 
27216 m2 stanowiącego odrębną od 
gruntu nieruchomość 

Współwłasność budynku i 
współużytkowanie wieczyste 
gruntu Vistula Group S.A. –
udział wynoszący 158/25990 

KW WA2M/00117616/5 

Hipoteka umowna łączna do kwoty 54.807.840,00 złotych ustanowiona na rzecz Alior Bank SA na zabezpieczenie roszczeń z 
umowy kredytu (z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych zmian lub uzupełnień) z dnia 11 września 2013 r.  

6. 

Kraków, ul. Józefińska 5, lokal 
niemieszkalny U1 o powierzchni 46,2 
m2, z którym związany jest udział 
wynoszący 227/10000 w prawie 
użytkowania wieczystego działek nr 
85 i 87 objętych KW nr 
KR1P/00006044/7 

Własność Vistula Group 
S.A., 

KW KR1P/316073/5 

Hipoteka umowna łączna do kwoty 54.807.840,00 złotych ustanowiona na rzecz Alior Bank SA na zabezpieczenie roszczeń z 
umowy kredytu (z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych zmian lub uzupełnień) z dnia 11 września 2013 r. 
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7. 

Kraków, ul. Józefińska 5, lokal 
niemieszkalny U2 o powierzchni 
105,2 m2, z którym związany jest 
udział wynoszący 517/10000 w 
prawie użytkowania wieczystego 
działek nr 85 i 87 objętych KW nr 
KR1P/00006044/7 

Własność Vistula Group S.A. 
KW KR1P/00316072/8 

Hipoteka umowna łączna do kwoty 54.807.840,00 złotych ustanowiona na rzecz Alior Bank SA na zabezpieczenie roszczeń z 
umowy kredytu (z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych zmian lub uzupełnień) z dnia 11 września 2013 r. 

8. 
Poznań, ul. Jeleniogórska, 
zabudowana działka gruntu nr 
979/136 o powierzchni 0,5239 ha  

Własność Vistula Group S.A. 
KW PO1P/00044801/9 

Hipoteka 
Hipoteka umowna łączna do kwoty 54.807.840,00 złotych ustanowiona na rzecz Alior Bank SA na zabezpieczenie roszczeń z 
umowy kredytu (z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych zmian lub uzupełnień) z dnia 11 września 2013 r 
Inne prawa rzeczowe ograniczone  
Prawo współużytkowania drogi dojazdowej stosownie do zezwolenia zawartego w par 5 aktu notarialnego z dnia 17.04.1931 r. (Nr 
1173 rep. Not. Cichowicza w Poznaniu) na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości Junikowo Tom XII. Wykaz 353; 
Prawo użytkowania o treści określonej w par. 3 aktu stanowiącego podstawę wpisu na rzecz Dalkia Poznań S.A. (akt notarialny 
rep. A nr 5066/2008, notariusz w Poznaniu Wojciech Cendrowski). 

Źródło: Emitent 

DCG posiada nieruchomość własną w Warszawie przy ul. Bystrzyckiej, w której znajduje się siedziba oraz magazyny spółki. Opis nieruchomości wraz z ustanowionymi obciążeniami 

przedstawiono poniżej: 

Tabela. Nieruchomości spółki zależnej DCG S.A.: 

Lp. Położenie, powierzchnia Tytuł prawny, księga wieczysta Obciążenia 

1. 

Warszawa, ul. Bystrzycka 81A, zabudowana 
działka gruntu nr 82 o powierzchni 968 m2  

Własność DCG S.A. 
KW WA6M/00023432/3 

hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 5.120.000,- (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) złotych na rzecz Bank 
Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie na zabezpieczenie spłaty wierzytelności z tytułu umowy kredytu 
nr 57/2010/DDF/K 

Źródło: Emitent 

Obciążenia na aktywach trwałych Emitenta zostały opisane w pkt. 22 III Części Prospektu. 

8.1.3 Nieruchomości inwestycyjne 

Emitent posiada ponadto trzy nieruchomości własne, które klasyfikuje jako nieruchomości inwestycyjne.  

a) nieruchomość w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Samsonowicza 20 jest wynajmowana spółce zależnej Wólczanka Production 3 Sp. z o.o. na potrzeby prowadzenia działalności, 

b) nieruchomość w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej 33 – w części nieruchomości funkcjonuje salon wyprzedażowy Emitenta, oraz magazyn tkanin koszulowych i magazyn 
techniczny działu inwestycji; nieruchomość wykorzystywana jest przez Emitenta w ograniczonym zakresie (Emitent podejmuje intensywne działania dotyczące sprzedaży tej 
nieruchomości),  

c) nieruchomość gruntowa w Wieruszowie utrzymywana jest w celu przyrostu wartości. 

Nieruchomości inwestycyjne w całości stanowią przedmiot zabezpieczenia umów kredytowych wykazanych w punkcie 22 części III Prospektu, co powoduje ograniczenie prawa do zbycia. 

Spółki zależne Emitenta nie posiadają nieruchomości inwestycyjnych. 
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Szczegółowy opis nieruchomości inwestycyjnych Emitenta wraz z ustanowionymi obciążeniami przedstawia zestawienie poniżej: 

Tabela. Nieruchomości inwestycyjne Emitenta 

 

Tabela. Nieruchomości inwestycyjne Emitenta 

Lp. Położenie, powierzchnia Tytuł prawny, księga wieczysta Obciążenia 

1. 

Ostrowiec Świętokrzyski, ul. 
Samsonowicza 20, działka gruntu nr 55 o 
powierzchni 3,0284 ha w użytkowaniu 
wieczystym do dnia 5 grudnia 2089 r. 
oraz budynki stanowiące odrębny od 
gruntu przedmiot własności 

Prawo użytkowania wieczystego 
gruntu przysługujące Vistula 
Group S.A., budynki stanowiące 
odrębny od gruntu przedmiot 
własności Vistula Group S.A.   

KW KI1O/00034007/6 

Brak obciążeń  

2. 

Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żabia 33 
działki gruntu nr 101/1 i 101/2 o 
powierzchni 1,542 ha w użytkowaniu 
wieczystym do dnia 5 grudnia 2089 r. 
oraz budynki stanowiące odrębny od 
gruntu przedmiot własności 

Prawo użytkowania wieczystego 
gruntu przysługujące Vistula 
Group S.A., budynki stanowiące 
odrębny od gruntu przedmiot 
własności Vistula Group S.A.   

KW KI1O/00006303/6 

 Spółka złożyła w dniu 11 września 2013 r. oświadczenie o ustanowieniu hipoteki  umownej łącznej do kwoty  
54.807.840,00 złotych na rzecz Alior Bank SA na zabezpieczenie  roszczeń z umowy kredytu (z uwzględnieniem 
wszelkich ewentualnych zmian lub uzupełnień) z dnia 11 września 2013 r. Wpis hipoteki nie został dokonany na Dzień 
Prospektu. 

3. 
Wieruszów, niezabudowane działki 
gruntu nr 2459, 2460/1, 2460/2, 2461 i 
2464 o powierzchni 2,5300 ha  

Własność Vistula Group S.A. 
KW SR1W/00083974/0. 

Spółka złożyła w dniu 11 września 2013 r. oświadczenie o ustanowieniu hipoteki  umownej łącznej do kwoty 
54.807.840,00 złotych na rzecz Alior Bank SA na zabezpieczenie  roszczeń z umowy kredytu (z uwzględnieniem 
wszelkich ewentualnych zmian lub uzupełnień) z dnia 11 września 2013 r. Wpis hipoteki nie został dokonany na 
Dzień Prospektu. 

Źródło: Emitent 

Obciążenia na aktywach trwałych Emitenta zostały opisane w pkt. 22 III Części Prospektu. 
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8.1.4 Nieruchomości wynajmowane 

Grupa Emitenta korzysta z szeregu nieruchomości na podstawie umów najmu. Grupa Emitenta wynajmuje 246 lokali w 
sklepach wielkopowierzchniowych (centra i galerie handlowe), przy głównych alejach handlowych miast a także na 
lotniskach z przeznaczeniem na salony i stoiska firmowe.  

Emitent wynajmuje nieruchomość w Krakowie na potrzeby siedziby.  

Emitent wynajmuje pomieszczenia, w których zlokalizowane są działy związane z przygotowaniem produkcji oraz magazyn 
surowca i dodatków na terenie byłej nieruchomości Emitenta w Myślenicach przy ulicy Przemysłowej 2, na podstawie umowy 
najmu zawartej w dniu 18.02.2011 roku z Andrema Tex Sp. z o.o. Na podstawie tej umowy wynajmowany jest również lokal, 
w którym funkcjonuje sklep outletowy.  

Emitent jest stroną łącznie 209 umów najmu, dotyczących 221 lokali, w których prowadzi sprzedaż pod markami Vistula, 
Wólczanka, W.KRUK, Lambert oraz Rolex, a także sprzedaż wyprzedażową. Salony i stoiska firmowe położone są 
w głównych miastach Polski. 
Większość umów zawierana jest na czas określony, zasadniczo na 5 lat. Bieg umów najmu dla większości lokalizacji kończy 
się w latach 2013-2018, kilkanaście umów w latach 2018-2022 (nowo otwierane lokalizacje), niewielka część umów zawarta 
jest na czas nieokreślony. Zdecydowana większość umów najmu przewiduje miesięczne płatności czynszu, ustalanego jako 
równowartość kwoty wyrażanej w euro.  

Ponadto na cele siedziby Emitent wynajmuje nieruchomości zabudowane w Krakowie przy ul. Starowiślnej 48 i 46 wraz 
z miejscami parkingowymi, o łącznej powierzchni użytkowej budynków 1.724 m2. Umowa przewiduje miesięczne płatności 
czynszu. Umowa została zawarta na czas oznaczony do 31.12.2013 r., a po tej dacie może być kontynuowana jako umowa 
na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. Wynajmujący mogą wypowiedzieć umowę przed terminem w typowych przypadkach przewidzianych 
w kodeksie cywilnym. 

Spółka zależna Emitenta - DCG korzysta na podstawie umów najmu z 25 lokali przy głównych alejach handlowych miast 
oraz w sklepach wielkopowierzchniowych (centra i galerie handlowe), w których znajdują się sklepy firmowe marki Deni Cler. 

Zarówno Emitent, jak i DCG, którzy są jedynie posiadaczem zależnym opisanych powyżej lokali i nieruchomości, nie mają 
wiedzy, czy lokale te zostały przez ich właścicieli obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich. 

Najważniejsze postanowienia umów najmu zostały opisane w punkcie 22 części III Prospektu. 

Ponadto Emitent zawarł wiążące zobowiązania co do najmu kolejnych lokali z przeznaczeniem na salony i stoiska firmowe 
(wiążące zobowiązania opisane zostały w punkcie 5.2.3 części III Prospektu). 

8.2 Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które 
mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów 
trwałych 

Działalność prowadzona przez Grupę Emitenta nie jest szkodliwa dla środowiska.  

W okresie objętym treścią Prospektu w stosunku do Grupy Emitenta nie były prowadzone żadne postępowania w związku 
z naruszeniem przepisów z zakresu ochrony środowiska. W okresie tym nie nałożono na Grupę Emitenta jakichkolwiek kar, 
ani też nie zastosowano innych sankcji w związku z naruszeniem przepisów z zakresu ochrony środowiska. Nie istnieją 
żadne inne kwestie, dotyczące Grupy Emitenta, które mają lub mogą mieć znaczenie z punktu widzenia przepisów o 
ochronie środowiska i które mogą mieć wpływ na wykorzystywanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych. Grupa 
Emitenta nie posiada żadnych zezwoleń i licencji w zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska naturalnego. Grupa 
Emitenta nie emituje hałasu i drgań oraz nie prowadzi żadnych inwestycji związanych ze sprawami ochrony środowiska. 

Grupa Emitenta realizuje przewidziane prawem obowiązki w zakresie obowiązku odzysku i recyklingu wynikające 
z wprowadzania do  obrotu opakowań tekturowych i foliowych. 

9 PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ  

Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy Emitenta został sporządzony na podstawie zbadanych przez niezależnego 
biegłego rewidenta historycznych skonsolidowanych informacji finansowych Grupy Emitenta za lata 2010 – 2012 oraz 
śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 roku wraz z danymi porównywalnymi za I półrocze 2012 roku, 
poddanego przeglądowi przez biegłego rewidenta. 
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Sprawozdania finansowe Grupy Emitenta za rok 2010, 2011 oraz 2012, wraz z danymi porównywalnymi zostały 
sporządzone wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 

Sprawozdania finansowe Grupy Emitenta za I półrocze 2013 r. wraz z danymi porównywalnymi zostały sporządzone wg 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 

W omawianym okresie Grupa Emitenta sporządzała jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe.  

Niniejszy rozdział należy analizować łącznie z danymi finansowymi opisywanymi w pkt. 20 III Części Prospektu oraz innymi 
informacjami, przedstawionymi w innych częściach Prospektu. 

9.1 Sytuacja finansowa 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi sytuacja Grupy Emitenta ulegała wahaniom, niemniej jednak 
w każdym z prezentowanych okresów Grupa Emitenta wypracowała zysk z działalności operacyjnej oraz zysk netto. 
W okresie objętym śródrocznymi informacjami finansowymi Grupa Emitenta zanotowała zysk z działalności operacyjnej w I 
półroczu 2013 r. oraz zysk brutto i zysk netto zarówno w I pół. 2013 r. jak i I pół. 2012 r. Wyniki finansowe Spółki 
zaprezentowane są w poniższych tabelach: 

Tabela. Wyniki finansowe Grupy Emitenta w latach 2010-2012 roku (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 2012 2011 2010 

Przychody ze sprzedaży 395 513 387 703 353 921 

Zysk / strata brutto ze sprzedaży 204 892 206 993 194 662 

Zysk / strata z działalności operacyjnej (EBIT) 28 086 25 329 23 265 

EBITDA (wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja) 40 351 39 113 39 199 

Koszty finansowe 21 275 26 307 22 432 

Zysk / strata brutto 9 286 1 461 1 558 

Zysk / strata netto 12 276 6 1 663 

Źródło: Historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta 

Tabela. Wyniki finansowe Grupy Emitenta w I pół. 2013 roku oraz w I pół. 2012 roku (w tys. zł) 

Wyszczególnienie I pół. 2013 I pół. 2012 

Przychody netto ze sprzedaży 185 825 187 483 

Zysk / strata brutto ze sprzedaży 98 479 95 416 

Zysk / strata z działalności operacyjnej (EBIT) 10 459 12 509 

EBITDA (wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja) 16 195 18 749 

Koszty finansowe 9 235 10 831 

Zysk / strata brutto 5 176 3 141 

Zysk / strata netto 4 416 2 300 

Źródło: Śródroczne informacje finansowe Grupy Emitenta 

Najważniejszymi zdarzeniami, które miały wpływ na wyniki działalności operacyjnej w okresie objętym historycznymi 
informacjami finansowymi, była obsługa zadłużenia, zaciągniętego w 2008 r. na sfinansowanie wezwania na spółkę 
W.KRUK S.A., realizacja działań restrukturyzacyjnych, których celem była przede wszystkim poprawa kondycji finansowej 
Grupy Emitenta, wykorzystanie efektów synergii wynikających z połączenia ze spółką W.KRUK S.A. oraz organiczny rozwój 
czterech głównych marek własnych: Vistula, Wólczanka, W.KRUK oraz Deni Cler. Podjęte działania restrukturyzacyjne miały 
także złagodzić negatywny wpływ na wyniki Spółki ogólnej dekoniunktury gospodarczej oraz obniżenia nastrojów 
konsumenckich. Grupa Emitenta wynegocjowała szereg aneksów i zmian, dotyczących bardziej korzystnego harmonogramu 
i warunków spłat zadłużenia. Działania restrukturyzacyjne podejmowane były z zachowaniem dyscypliny kosztowej oraz 
limitów inwestycyjnych, wynikających z kowenantów umów kredytowych. z wynegocjowanymi aneksami i zmianami, 
dotyczącymi bardziej korzystnego harmonogramu i warunków spłat zadłużenia Kolejnym z efektów podjętych działań, 
prowadzącym do zdecydowanej poprawy kondycji finansowej, było przeprowadzenie w III kw. 2013 r. Refinansowania 
Zadłużenia Grupy Emitenta, dzięki któremu istotnie zmniejszyło się zadłużenie Grupy Emitenta, a w latach 2013 – 2018 
istotnie zostaną obniżone koszty finansowe i tym samym zmniejszy się ryzyko stóp procentowych. Refinansowanie 
Zadłużenia Grupy Emitenta zostało szczegółowo opisane w pkt. 10.4. III Części niniejszego Prospektu. 

W 2010 r. Grupa Emitenta osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 353 921 tys. zł, z czego 353 847 tys. zł stanowiły 
przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniosły 
w tym okresie 159 259 tys. zł. Wartość przychodów w 2010 r. (spadek o 13,3% w stosunku do 2009 r.) była pochodną nie 
najlepszej koniunktury w segmencie odzieżowym (spadku sprzedaży hurtowej, spadku sprzedaży usług przerobowych oraz 
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likwidacji sieci salonów licencyjnych, wyprzedażowych oraz trwale nierentownych). Również w segmencie jubilerskim na 
wartość przychodów miało wpływ ograniczenie popytu konsumpcyjnego (pomimo znaczącego wzrostu powierzchni 
sklepowej salonów jubilerskich) w połączeniu z gwałtownym wzrostem cen złota, co przełożyło się na spadek marży w tym 
obszarze. Zysk brutto ze sprzedaży w 2010 r. wyniósł 194 662 tys. zł (spadek o 7,5% w stosunku do 2009 r.). Koszty 
sprzedanych produktów, towarów i materiałów, dystrybucji oraz koszty ogólnego zarządu i pozostałe koszty operacyjne 
wyniosły 339 393 tys. zł, co oznacza spadek o 21,5% w stosunku do 2009 r. Szybszy spadek kosztów w stosunku do 
przychodów wynikał z efektów prowadzonych działań restrukturyzacyjnych przez Grupę Emitenta. W 2010 r. kontynuowane 
były działania w zakresie outsourcingu produkcji odzieżowej do starannie dobranych producentów krajowych 
i zagranicznych. Miały one na celu ograniczenie poziomu kosztów produkcji oraz poprawę realizowanych marż. Pomimo 
redukcji kosztów zysk z działalności operacyjnej spadł o 42,2% w stosunku do 2009 r. i wyniósł 23 265 tys. zł. Znaczący 
spadek zysku z działalności operacyjnej wynikał z faktu, iż w 2009 r. wystąpiły dodatnie zdarzenia jednorazowe wpływające 
na zwiększenie zysku (na kwotę 34,4 mln zł). Zysk brutto w 2010 r. wyniósł 1 558 tys. zł (spadek o 86% w stosunku do 2009 
r.) a zysk netto 1 663 tys. zł (spadek o 90,2% w stosunku do 2009 r.). Czynnikiem obniżającym poziom zysku brutto w tym 
okresie była działalność finansowa. Przy przychodach finansowych na poziomie 725 tys. zł Grupa Emitenta poniosła koszty 
finansowe w wysokości 22 432 tys. zł. Na kwotę tę złożyły się przede wszystkim odsetki od kredytów w wysokości 18 472 
tys. zł, odsetki od obligacji w wysokości 1 571 tys. zł, prowizje od kredytów w wysokości 1 246 tys. zł oraz wycena kredytów, 
z uwagi na modyfikację ich parametrów (renegocjacje umów kredytowych), w kwocie 599 tys. zł. Na wzrost wartości zysku 
netto w stosunku to zysku brutto w 2010 r. miało wpływ rozliczenie odroczonego podatku dochodowego (z uwagi na 
poniesienie strat podatkowych w poprzednich latach). 

W 2011 r. przychody Grupy Emitenta wzrosły o 9,5% w stosunku do przychodów za rok poprzedni do wysokości 387 703 
tys. zł. Wzrost ten był przede wszystkim wynikiem sukcesywnego zwiększania poziomu zatowarowania i wysokiej jakości 
oferty salonów firmowych. W segmencie odzieżowym wzrost sprzedaży osiągnięty został przede wszystkim w obszarze 
sprzedaży detalicznej (dla marki Vistula wzrost o 15%, dla marki Wólczanka 18% wzrostu, dla marki Deni Cler 2% wzrostu). 
Przychody segmentu jubilerskiego w 2011 r. były wyższe o 6% w stosunku do 2010 r. Wzrost ten wynikał z jednej strony ze 
wzrostu cen złota i srebra a z drugiej ze wzrostu liczby nowootwartych salonów i punktów sprzedaży W.KRUK, których w 
2011 r. powstało 12 o łącznej powierzchni ok. 650m2 (przy czym Grupa Emitenta zamknęła 3 nierentowne punkty sprzedaży 
o łącznej powierzchni ok. 400m2). Podobnie jak w 2010 r., w dalszym ciągu negatywny wpływ na rentowność segmentu 
jubilerskiego miał wzrost cen złota i srebra. Zysk brutto ze sprzedaży w 2011 r. wyniósł 206 993 tys. zł (wzrost o 6,3% w 
stosunku do roku poprzedniego). Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, dystrybucji oraz koszty ogólnego 
zarządu i pozostałe koszty operacyjne wyniosły 377 436 tys. zł, co oznacza wzrost o 11,2% w stosunku do 2010 r. 
Nieznacznie większy wzrost kosztów w stosunku do przychodów wynikał przede wszystkim z osłabienia się polskiej waluty w 
okresie II połowy 2011 roku, które przełożyło się na wzrost kosztów związanych z najmem powierzchni handlowej oraz 
wzrostu wydatków reklamowych. Zysk z działalności operacyjnej w 2011 r. wzrósł o 8,9% w stosunku do 2010 r. i wyniósł 
25 329 tys. zł. Zysk brutto w 2011 r. wyniósł 1 461 tys. zł (spadek o 6,2% w stosunku do 2010 r.) a zysk netto 6 tys. zł 
(spadek o 99,6% w stosunku do 2010 r. wynikał z obciążenia wyniku podatkiem odroczonym w wysokości 961 tys. zł, 
podczas gdy rok wcześniej część odroczona podatku wyniosła – (minus) 571 tys. zł). Czynnikiem obniżającym poziom zysku 
brutto w tym okresie była działalność finansowa. Przy przychodach finansowych na poziomie 3 011 tys. zł (głównie 
pochodzących z wyceny kredytów, z uwagi na modyfikację ich parametrów (renegocjacje umów kredytowych), oraz zysku ze 
zbycia inwestycji przeznaczonych do sprzedaży) Grupa Emitenta poniosła koszty finansowe w wysokości 26 307 tys. zł. Na 
tę kwotę złożyły się przede wszystkim odsetki od kredytów w wysokości 16 309 tys. zł, odsetki od obligacji w wysokości 
4 647 tys. zł, strata z tytułu różnic kursowych kwocie 3 518 tys. zł (wynikła z osłabienia się polskiej waluty w II połowie 2011 
roku) oraz prowizje od kredytów w wysokości 1 218 tys. zł. 

Przychody ze sprzedaży Grupy Emitenta w 2012 r. wyniosły 395 513 tys. zł i były o 2% wyższe od przychodów osiągniętych 
w roku poprzednim. Wzrost ten był przede wszystkim wynikiem zwiększania poziomu zatowarowania w segmencie 
jubilerskim oraz sukcesywnego pozyskiwania nowych dochodowych lokalizacji przy jednoczesnej eliminacji nierentownych 
salonów (wzrost powierzchni sklepów o 600 m2 netto). W segmencie odzieżowym niewielki wzrost sprzedaży (0,8%) 
osiągnięty został przede wszystkim w obszarze sprzedaży detalicznej (dla marki Vistula wzrost o 10%, dla marki Wólczanka 
14% wzrostu). Sprzedaż pod marką Deni Cler zanotowała spadek o 6,7% w stosunku do roku 2011, co było efektem 
nietrafionej w gusta klientów kolekcji. Znacznemu ograniczeniu uległy przychody ze sprzedaży usług przerobowych oraz 
sprzedaży hurtowej (spadek o 20% w stosunku do roku 2011 r.). Rentowność segmentu odzieżowego uległa obniżeniu w 
stosunku do 2011 r. co związane było z wyższymi kosztami zakupu kolekcji wynikającymi z niestabilnej sytuacji na rynku 
surowcowym oraz walutowym w I połowie 2012 r. Dodatkowo wysoki kurs walut, w szczególności EUR, wpłyną na wzrost 
kosztów najmu powierzchni handlowych. Przychody segmentu jubilerskiego w 2012 r. były wyższe o 2% w stosunku do 2011 
r. Wzrost ten oparty jest głównie na wynikach wypracowanych w okresie I połowy 2012 r. Gorsze wyniki sprzedaży w II 
połowie 2012 r. były związane w głównej mierze z niższą sprzedażą zegarków, szczególnie w okresie grudnia 2012 r. 
Negatywnie na rentowność segmentu wpływała niestabilna sytuacja na rynku surowcowym oraz walutowym. Jednocześnie 
dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji serii K Emitent znacząco poprawił zatowarowanie w obszarze segmentu 
jubilerskiego, co dodatkowo zbiegło się w czasie z korzystnymi poziomami kursów walut w II połowie 2012 r. Wzrost kosztów 
operacyjnych segmentu związany jest ze wzrostem kosztów najmu wynikających zarówno ze zwiększenia powierzchni 
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sprzedaży (wzrost powierzchni sklepów o 200 m2 netto) oraz zmiany struktury na korzyść sklepów w centrach handlowych. 
Zysk brutto ze sprzedaży w 2012 r. wyniósł 204 892 tys. zł (spadek o 1% w stosunku do 2011 r.). Koszty sprzedanych 
produktów, towarów i materiałów, dystrybucji oraz koszty ogólnego zarządu i pozostałe koszty operacyjne wyniosły 383 067 
tys. zł, co oznacza wzrost o 1,5% w stosunku do 2011 r. Wolniejszy wzrost kosztów w stosunku do przychodów wynikał 
głównie z istotnie niższych kosztów ogólnego zarządu oraz pozostałych kosztów operacyjnych przy wyższych kosztach 
sprzedaży w stosunku do 2011 r. Wobec powyższego zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 10,9% w stosunku do 2011 r. 
i wyniósł 28 086 tys. zł. Należy jednak zwrócić uwagę, iż wynik ten zawiera również transakcję związane ze sprzedażą 
niefinansowych aktywów trwałych, na których zysk operacyjny wyniósł w 2012 r. 6,4 mln zł (w 2011 r. było to 4,1 mln zł). 
Zysk brutto w 2012 r. wyniósł 9 286 tys. zł (wzrost o 636% w stosunku do 2011 r.) a zysk netto 12 267 tys. zł. Czynnikiem 
obniżającym poziom zysku brutto w tym okresie była działalność finansowa. Przy przychodach finansowych na poziomie 
1 516 tys. zł Grupa Emitenta poniosła koszty finansowe w wysokości 21 275 tys. zł. Spadek kosztów finansowych o ponad 5 
mln zł, w stosunku do 2011 r., jest przede wszystkim wynikiem podpisania aneksu do umowy kredytowej, z bankiem 
kredytującym, który Grupa Emitenta zawarła w grudniu 2011 r. dotyczącego obniżenia poziomu marży, niższego zadłużenia 
Grupy Emitenta (w 2012 r. poza harmonogramem spłat rat kapitałowych Spółka spłaciła dodatkowe 12,3 mln zł, 
sfinansowane z transakcji sprzedaży nieruchomości) oraz korzystnego kształtowania się różnic kursowych na dzień 
31.12.2012 r.. Na koszty finansowe złożyły się przede wszystkim odsetki od kredytów w wysokości 13 351 tys. zł, odsetki od 
obligacji w wysokości 3 788 tys. zł, prowizje od kredytów w wysokości 995 tys. zł, odsetki od pożyczki w wysokości 779 tys. 
zł oraz wycena kredytów, z uwagi na modyfikację ich parametrów (renegocjacje umów kredytowych), w kwocie 605 tys. zł. 
Na wzrost wartości zysku netto w stosunku to zysku brutto w 2012 r. miało wpływ rozliczenie straty podatkowej na sprzedaży 
udziałów w Galerii Centrum Sp. z o.o. (utworzono aktywo na stratę podatkową). 

Przychody ze sprzedaży Grupy Emitenta w I pół. 2013 r. wyniosły 185 825 tys. zł i były o 0,9% niższe od przychodów 
osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek ten był wynikiem niższej sprzedaży w segmencie 
odzieżowym (o 1,7% w stosunku do I pół. 2012 r.) oraz niższej sprzedaży w segmencie jubilerskim (o 1,5% w stosunku do I 
pół. 2012 r.). W segmencie odzieżowym spadek sprzedaży był wynikiem, przede wszystkim, niższej sprzedaży poza siecią 
detaliczną to jest: usług przerobu uszlachetniającego oraz sprzedaży hurtowej. Opisywane zmiany w strukturze sprzedaży 
sprzyjały znacząco poprawie poziomu marży brutto, który to wskaźnik dla I półrocza 2013 roku wyniósł 54,5% w stosunku do 
51,7% w I półroczu 2012 roku. W segmencie jubilerskim spadek sprzedaży był wynikiem słabszej sprzedaży w okresie I kw. 
2013 r. z uwagi na niższą skłonność konsumentów do zakupów tego typu dóbr. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na 
wyniki tego segmentu był poziom osiągniętej marży, która w ujęciu procentowym wzrosła do poziomu 50,4% z 48,6% na 
koniec I pół. 2012 r. Wzrost marży spowodowany był wyższym poziomem zatowarowania salonów jubilerskich (środki 
pozyskane z emisji akcji serii K), niższymi cenami zakupu towarów oraz wyższym udziałem w sprzedaży biżuterii złotej oraz 
srebrnej w stosunku do udziału zegarków, na sprzedaży których osiągane są niższe marże procentowe. Zysk brutto ze 
sprzedaży w I pół. 2013 r. wyniósł 98 479 tys. zł (spadek o 3,2% w stosunku do I pół. 2012 r.). Koszty sprzedanych 
produktów, towarów i materiałów, dystrybucji oraz koszty ogólnego zarządu i pozostałe koszty operacyjne wyniosły 177 306 
tys. zł, co oznacza spadek o 4,2% w stosunku do I pół. 2012 r. Wolniejszy wzrost kosztów w stosunku do przychodów 
wynikał głównie z istotnie niższych kosztów własnych sprzedaży oraz niższych kosztów sprzedaży w stosunku do I pół. 2012 
r. Dodatkowo pozostałe przychody operacyjne uległy obniżeniu o 46%, w stosunku do I pół. 2012 r., do 2 mln zł. Wobec 
powyższego zysk z działalności operacyjnej spadł o 16%, w stosunku do I pół. 2012 r., i wyniósł 10 459 tys. zł. Zysk brutto w 
I pół. 2013 r. wyniósł 5 176 tys. zł (wzrost o 65% w stosunku do I pół. 2012 r.) a zysk netto 4 416 tys. zł (wzrost o 92% 
w stosunku do I pół. 2012 r.). Czynnikiem obniżającym poziom zysku brutto w tym okresie była działalność finansowa. Przy 
przychodach finansowych na poziomie 3 952 tys. zł Grupa Emitenta poniosła koszty finansowe w wysokości 9 235 tys. zł. 
Wzrost przychodów finansowych o ponad 3,4 mln zł, w stosunku do I pół. 2012 r., jest wynikiem wyceny kredytów 
długoterminowych w skorygowanej cenie nabycia (3,7 mln zł). Na koszty finansowe złożyły się przede wszystkim odsetki od 
kredytów w wysokości 5 327 tys. zł, odsetki od obligacji w wysokości 1 557 tys. zł oraz strata z tytułu różnic kursowych 
wysokości 995 tys. zł oraz prowizje od kredytów i gwarancji w wysokości 524 tys. zł. Należy zaznaczyć, iż dynamika zmian 
oraz wyniki za pierwsze półrocze 2013 r. mogą nie być reprezentatywne dla całego 2013 r. z uwagi na sezonowość 
sprzedaży Grupy Emitenta. Handel detaliczny zarówno w sektorze fashion jak i w branży jubilerskiej cechuje się znaczącą 
sezonowością sprzedaży. Dla rynku odzieżowego najkorzystniejszym okresem z punktu widzenia generowania wyniku 
finansowego jest okres II i IV kwartału, natomiast w branży jubilerskiej jest to okres IV kwartału (zwłaszcza miesiąc 
grudzień). 

9.1.1 Ocena rentowności 

Przy ocenie rentowności Grupy Emitenta wykorzystano następujące wskaźniki: 

Rentowność sprzedaży (brutto) – zysk brutto ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów 

Rentowność operacyjna (EBIT) – zysk z działalności operacyjnej / przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów  
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Rentowność EBITDA – (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) / przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów, i materiałów 

Rentowność brutto – zysk brutto / przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  

Rentowność netto – zysk netto / przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  

Rentowność aktywów – zysk netto w okresie / aktywa na koniec okresu 

Rentowność kapitału własnego – zysk netto w okresie / kapitał własny na koniec okresu 

Tabela. Wskaźniki rentowności Grupy Emitenta w latach 2010 – 2012 

Wyszczególnienie 2012 2011 2010 

Rentowność sprzedaży (brutto) 51,8% 53,4% 55,0% 

Rentowność (operacyjna) EBIT 7,1% 6,5% 6,6% 

Rentowność EBITDA 10,2% 10,1% 11,1% 

Rentowność brutto 2,3% 0,4% 0,4% 

Rentowność netto 3,1% 0,0% 0,5% 

Rentowność aktywów (ROA) 1,9% 0,0% 0,3% 

Rentowność kapitału własnego (ROE) 3,7% 0,0% 0,6% 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie historycznych informacji finansowych Grupy Emitenta 

We wszystkich okresach objętych historycznymi informacjami finansowymi działalność prowadzona przez Grupę Emitenta 
była rentowna, niemniej jednak rentowność netto, ROA oraz ROE w 2011 r. była minimalna. W całym analizowanym okresie 
czynnikiem istotnie obniżającym poziom rentowności brutto, rentowności netto, rentowności aktywów i kapitału własnego 
było ponoszenie wysokich kosztów finansowych z uwagi na obsługę długoterminowego zadłużenia (kredyty zostały 
zaciągnięte głównie na spłatę zadłużenia w wynikającego z krótkoterminowego kredytu zaciągniętego w 2008 r. na nabycie 
akcji W. KRUK S.A.). 

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto Grupy Emitenta w 2010 r. wyniósł 55,0%, wskaźnik rentowności operacyjnej 
osiągnął wartość 6,6%, zaś wskaźnik rentowności netto kształtował się na poziomie 0,5%. Negatywnie na wskaźniki 
rentowności w 2010 r. oddziaływały przede wszystkim takie czynniki jak: spadek popytu konsumpcyjnego, wzrostu nakładów 
Grupy Emitenta na reklamę, duży wzrost cen złota i srebra oraz utrzymujący się wysoki poziom kosztów finansowych. 

W 2011 r. większość wskaźników rentowności obniżyła się w stosunku do roku poprzedniego. Główną przyczyną tej sytuacji, 
pomimo wzrostu przychodów, było ponoszenie kosztów związanych z otwieraniem nowych salonów firmowych, niekorzystne 
zjawiska kursowe (wyższe koszty zakupów towarów i surowców, wzrost czynszów najmu powierzchni handlowych) oraz 
dalszy wzrost cen złota. Na spadek rentowności brutto, netto, ROA oraz ROE miał wpływ dodatkowo wzrost kosztów 
finansowych z tytułu obsługi zadłużenia w stosunku do roku poprzedniego. 

W 2012 r., poza wskaźnikiem rentowności sprzedaży (spadek o 1,6 pp. do 51,8%), wszystkie wskaźniki odnotowały wzrost 
w stosunku do 2011 r. Spadek rentowności sprzedaży był efektem istotne wyższego wzrostu kosztów sprzedaży w stosunku 
do wzrostu przychodów ze sprzedaży. Wzrost rentowności operacyjnej oraz EBIDTA wynikał ze spadku kosztów ogólnego 
zarządu oraz pozostałych kosztów operacyjnych w 2012 r. w stosunku do 2011 r., kompensując istotny wzrost kosztów 
sprzedanych produktów, towarów i materiałów, dystrybucji. Ponadto z uwagi na istotny spadek kosztów finansowych w 
stosunku do 2011 r., wzrost zanotowały wskaźniki rentowności brutto, netto, ROA oraz ROE. 

Tabela. Wskaźniki rentowności Grupy Emitenta w I pół. 2013 roku oraz w I pół. 2012 roku 

Wyszczególnienie I pół. 2013 I pół. 2012 

Rentowność sprzedaży (brutto) 53,0% 50,9% 

Rentowność (operacyjna) EBIT 5,6% 6,7% 

Rentowność EBITDA 8,7% 10,0% 

Rentowność brutto 2,8% 1,7% 

Rentowność netto 2,4% 1,2% 

Rentowność aktywów (ROA) 0,7% 0,4% 

Rentowność kapitału własnego (ROE) 1,3% 0,8% 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie śródrocznych informacji finansowych Grupy Emitenta 

W okresie objętym śródrocznymi sprawozdaniami finansowymi, tj. w I pół. 2013 wszystkie wskaźniki rentowności uległy 
poprawie za wyjątkiem rentowności EBIT i EBITDA, które zanotowały spadek w stosunku do I pół. 2012 r. jak i do końca 
2012 r. Rentowność sprzedaży (brutto) wyniosła 53% (w I pół. 2013) oraz 50,9% (w I pół. 2012). Rentowność EBIT 5,6% (w I 
pół. 2012 r. 6,7%) a rentowność EBITDA 8,7% (w I pół. 2012 r. 10%). Wzrost rentowności sprzedaży w I pół. 2013 r. w 
stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej był pochodną spadku kosztów własnych sprzedaży. Natomiast spadek 
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rentowności operacyjnej oraz EBIDTA jest zwiany głownie z niższym poziomem pozostałych przychodów operacyjnych w I 
pół. 2013 r. w stosunku do I pół. 2012 r. Wzrost pozostałych wskaźników rentowności wynika przede wszystkim z wyższego 
poziomu przychodów finansowych w I pół. 2013 r. w stosunku do przychodów finansowych w I pół. 2012 r. 

9.1.2 Ocena sprawności zarządzania 

Przy ocenie sprawności zarządzania Grupy Emitenta wykorzystano następujące wskaźniki: 

Cykl rotacji zapasów – zapasy na koniec okresu x 365 dni (180 dni w przypadku wskaźników półrocznych) / koszty 
sprzedanych produktów, towarów i materiałów 

Cykl inkasa należności z tytułu dostaw i usług –należności z tytułu dostaw i usług na koniec okresu x 365 dni (180 
dni w przypadku wskaźników półrocznych) / przychody netto ze sprzedaży 

Cykl spłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług –zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec okresu x 365 dni 
(180 dni w przypadku wskaźników półrocznych) / koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 

Tabela. Wskaźniki sprawności zarządzania w latach 2010 – 2012 Grupy Emitenta (w dniach) 

Wyszczególnienie 2012 2011 2010 

Cykl rotacji zapasów 333 328 331 

Cykl inkasa należności z tytułu dostaw i usług 15 19 18 

Cykl spłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług 107 115 82 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie historycznych informacji finansowych Grupy Emitenta 

Tabela. Wskaźniki sprawności zarządzania w I pół. 2013 roku oraz w I pół. 2012 roku Grupy Emitenta (w dniach) 

Wyszczególnienie I pół. 2013 I pół. 2012 

Cykl rotacji zapasów 322 299 

Cykl inkasa należności z tytułu dostaw i usług 17 18 

Cykl spłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług 81 64 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie śródrocznych informacji finansowych Grupy Emitenta 

Z uwagi na specyfikę działalności Grupy Emitenta, długi cykl przygotowania nowej kolekcji odzieży ok. 9 – 12 miesięcy, 
wskaźnik cyklu rotacji zapasów utrzymywał się w całym omawianym okresie na stosunkowo wysokim poziomie od 299 do 
333 dni. Emitent jako zapasy klasyfikuje przede wszystkim zapasy odzieży, tkanin, biżuterii według ceny nabycia (kosztu 
wytworzenia) oraz wartości netto możliwej do uzyskania, towary, materiały i produkty gotowe. 

Wskaźnik cyklu rotacji należności, na przestrzeni analizowanego okresu, ulegał nieznacznym wahaniom od blisko 2 tygodni 
(15 dni) w 2012 r. do 17 - 19 dni w pozostałych okresach. Cykl inkasa należności na powyższym poziomie można uznać za 
bezpieczny i korzystny z punktu widzenia Grupy Emitenta.  

Należy mieć na uwadze fakt, iż Grupa Emitenta działa w dwóch segmentach operacyjnych (segment odzieżowy i jubilerski), 
w których obowiązują odmienne cykle rotacji. 

Wskaźnik cyklu spłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług w omawianym okresie wahał się od 64 dni w I półroczu 2012 r., 
poprzez 81-82 dni dla roku 2010 oraz I półrocza 2012 r. do 115 dni dla roku 2011. Natomiast w 2012 r. wynosił on 107 dni. 
Zauważalny wzrost cyklu spłaty zobowiązań w latach 2010 – 2011 oraz w I pół. 2013 r. i I pół. 2012 r. spowodowany był 
zdecydowanie szybszym wzrostem zobowiązań z tytułu dostaw i usług w stosunku do wzrostu kosztów własnych sprzedaży 
Grupy Emitenta, co jest korzystnym zjawiskiem dla Grupy Emitenta. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Grupa Emitenta 
w całym omawianym okresie utrzymuje cykl inkasa należności znacznie poniżej cyklu spłaty zobowiązań, co pozytywnie 
wpływa na płynność Spółki. 

9.2 Wynik operacyjny 

9.2.1 Istotne czynniki mające wpływ na wyniki działalności operacyjnej 

Wyniki działalności operacyjnej Grupy Emitenta w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi przedstawiono w 
poniższej tabeli. 
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Tabela. Wyniki działalności operacyjnej w latach 2010 – 2012 Grupy Emitenta (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 2012 2011 2010 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:  395 513 387 703 353 921 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 395 453 387 653 353 847 
Przychody netto z tytułu najmu nieruchomości oraz pozostałego 
majątku trwałego 60 51 74 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 190 621 180 710 159 259 

Zysk/strata brutto ze sprzedaży 204 892 206 993 194 662 

Koszty sprzedaży 143 780 138 656 129 139 

Koszty ogólnego zarządu 40 772 42 920 43 257 

Pozostałe przychody operacyjne 9 255 10 937 8 251 

Zysk (strata) ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6 385 4 125 486 

Pozostałe koszty operacyjne 7 894 15 150 7 738 

Zysk/strata z działalności operacyjnej 28 086 25 329 23 265 

Źródło: historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta 

Tabela. Wyniki działalności operacyjnej w I pół. 2013 roku oraz w I pół. 2012 roku Grupy Emitenta (w tys. zł) 

Wyszczególnienie I pół. 2013 I pół. 2012 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:  185 825 187 483 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 185 765 187 452 

Przychody netto z tytułu najmu nieruchomości oraz pozostałego majątku trwałego 60 31 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 87 346 92 067 

Zysk/strata brutto ze sprzedaży 98 479 95 416 

Koszty sprzedaży 66 793 69 385 

Koszty ogólnego zarządu 19 535 19 787 

Pozostałe przychody operacyjne 2 064 3 794 

Zysk (strata) ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -124 6 378 

Pozostałe koszty operacyjne 3 632 3 907 

Zysk/strata z działalności operacyjnej 10 459 12 509 

Źródło: śródroczne informacje finansowe Grupy Emitenta 

W 2010 r. Grupa Emitenta osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 353 921 tys. zł (spadek o 13,3% w stosunku do 
2009 r.), z czego 353 847 tys. zł stanowiły przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Koszty sprzedanych 
produktów, towarów i materiałów wyniosły w tym okresie 159 259 tys. zł (spadek o 19,5% w stosunku do 2009 r.). Grupa 
Emitenta wytwarza we własnym zakresie tylko część asortymentu, a dla pozostałej części zleca wykonanie z powierzonych 
materiałów lub kupuje u producentów. Ponadto do produkcji wykorzystuje surowce takie jak tkaniny, wyroby jubilerskie 
(złoto, srebro, brylanty oraz inne kamienie szlachetne) oraz dodatki krawieckie, które to surowce są głównie pochodzenia 
zagranicznego. W związku z powyższym, Grupa Emitenta narażona jest na ryzyko wzrostu cen surowców i kosztów 
wytworzenia u dostawców oraz ryzyko kursowe zakupu surowców (transakcje rozliczane są w EUR oraz USD). Szczególnie 
przy znacznym wzroście cen surowców jubilerskich istnieje ryzyko niemożności utrzymania marż generowanych przez 
segment jubilerski. Zysk brutto ze sprzedaży w tym okresie wyniósł 194 662 tys. zł (spadek o 7,5% w stosunku do 2009 r.). 
Koszty sprzedaży w 2010 r. wyniosły 129 139 tys. zł a ich spadek o 21,6% w stosunku do 2009 r. wynikał z likwidacji 
odzieżowych sklepów licencyjnych, likwidacji sprzedaży ajencyjnej salonów marki Wólczanka oraz niższego kursu EUR/PLN, 
co przełożyło się na niższe koszty najmu powierzchni handlowej. Grupa Emitenta narażona jest na ryzyko walutowe, 
ponieważ umowy najmu powierzchni handlowych ustalają zarówno czynsze, jak i inne opłaty, uiszczane na rzecz 
wynajmujących, wg równowartości kwot podanych w EUR (co jest typowe dla rynku wynajmu powierzchni). Umacnianie się 
złotego w stosunku do EUR zmniejsza koszty najmu, co powinno korzystnie wpływać na wyniki finansowe Grupy Emitenta, 
natomiast osłabianie się złotego może wpływać negatywnie. Koszty ogólnego zarządu wyniosły 43 257 tys. zł (spadek o 
13,5% w stosunku do 2009 r.). Spadek kosztów ogólnego zarządu związany był z efektami przeprowadzonej restrukturyzacji, 
w szczególności ze spadającymi kosztami wynagrodzeń i ich pochodnych, najmu powierzchni biurowych oraz niższymi 
kosztami usług teleinformatycznych, a także oszczędności związanych ze zmianą i optymalizacją systemu logistycznego. W 
2010 r. koszty zarządu zostały obciążone kwotą 2 258 tys. zł z tytułu utworzonej rezerwy związanej z obowiązującym w 
Grupie Emitenta do końca 2011 r. programie motywacyjnym dla Zarządu i kluczowej kadry menadżerskiej, którego 
warunków nie udało się spełnić. Główne kategorie kosztów rodzajowych w 2010 r. to wartość sprzedanych towarów (130 591 
tys. zł), usługi obce (73 821 tys. zł), koszt świadczeń pracowniczych (81 047 tys. zł) oraz zużycie surowców i materiałów 
(50 872 tys. zł). Specyfika działalności powoduje, iż znaczący udział w kosztach działalności mają usługi obce. Na usługi 
obce składają się przede wszystkim czynsze i inne opłaty z tytułu umów najmu powierzchni handlowych, koszty związane z 
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usługą szycia oraz koszty związane z transportem i logistyką. Grupa Emitenta kupuje także szereg usług typowych takich 
jak: reklamowe, prawne, telekomunikacyjne itp. W związku z tym, Grupa Emitenta narażona jest na ryzyko pogorszenia 
warunków handlowych jednej lub wielu z kupowanych usług obcych. Głównym składnikiem pozostałych przychodów 
operacyjnych w 2010 r. w kwocie 8 251 tys. zł były: rozwiązane rezerwy na przyszłe zobowiązania w kwocie 7 429 tys. zł (w 
tym poręczenia za Galerię Centrum Sp. z o.o. w wysokości 5 884 tys. zł, zobowiązania sporne 1 087 tys. zł). Pozostałe 
koszty operacyjne w kwocie 7 738 tys. zł obejmowały: utworzone rezerwy na przyszłe zobowiązania w kwocie 1 746 tys. zł 
(w tym aktualizacja poręczeń Galerii Centrum Sp. z o.o. - 1 311 tys. zł), zapłacone zobowiązania za Galerię Centrum Sp. z 
o.o. z tyt. poręczeń 3 517 tys. zł (w tym: Fortis Lease Polska 3 403 tys. zł, prowizja za odroczenie płatności kredytu 114 tys. 
zł), koszty likwidacji fizycznej majątku obrotowego 953 tys. zł oraz niezawinione niedobory 522 tys. zł. Ostatecznie zysk 
z działalności operacyjnej Emitenta w 2010 r. wyniósł 23 265 tys. zł, co oznacza spadek o 42,2% w stosunku do 2009 r., 
niemniej jednak gdyby wyłączyć z wyniku operacyjnego za 2009 r. zdarzenia jednorazowe oraz stratę operacyjną Galerii 
Centrum Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, EBIT Emitenta za 2010 r. byłby wyższy o 5,7 mln zł od wyników operacyjnych 
wypracowanych w roku 2009 (w takim przypadku wystąpiłby wzrost zysku operacyjnego o 35,6% w stosunku do 2009 r.). 

W 2011 r. Grupa Emitenta osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 387 703 tys. zł (wzrost o 9,6% w stosunku do 
2010 r.), z czego 387 653 tys. zł stanowiły przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Przychody z tytułu 
najmu nieruchomości oraz pozostałego majątku trwałego miały wartość symboliczną – 50 tys. zł. Koszty sprzedanych 
produktów, towarów i materiałów wyniosły w tym okresie 180 710 tys. zł (wzrost o 13,5% w stosunku do 2010 r.). Największy 
wpływ na wzrost poziomu kosztów sprzedanych produktów miało osłabienie się polskiej waluty w okresie II połowy 2011 r., 
które przełożyło się na wzrost kosztów z tytułu zakupu surowców (głównie złota i srebra). Zysk brutto ze sprzedaży w tym 
okresie wyniósł 206 993 tys. zł (wzrost o 6,3% w stosunku do 2010 r.). Koszty sprzedaży w 2011 r. wyniosły 138 656 tys. zł 
(wzrost o 7,4% w stosunku do 2010 r.). Duży wpływ na wzrost kosztów sprzedaży miało osłabienie się polskiej waluty w 
okresie II połowy 2011 r., które przełożyło się na wzrost kosztów związanych z najmem powierzchni handlowych. Grupa 
Emitenta w trakcie roku zanotowała wzrost poziomu wydatków związanych z marketingiem i reklamą o charakterze 
wizerunkowym o kwotę 0,89 mln zł, co w dłuższym okresie, według opinii Zarządu, przełoży się na wzrost przychodów 
osiąganych przez Grupę Emitenta. Koszty ogólnego zarządu w okresie 2011 roku wyniosły 42 920 tys. zł i były niższe niż 
poziom kosztów ogólnego zarządu w roku 2010 o 0,8%. W 2011 r., podobnie jak rok wcześniej, koszty zarządu zostały 
obciążone kwotą 2,3 mln zł z tytułu utworzonej rezerwy związanej z obowiązującym w Grupie Emitenta do końca 2011 r. 
programie motywacyjnym dla Zarządu i kluczowej kadry menadżerskiej, którego warunków nie udało się spełnić. W 
odniesieniu do wygenerowanych przychodów ze sprzedaży udział kosztów ogólnego zarządu został w roku 2011 
zmniejszony do poziomu 11% z 12,2% w roku 2010. Główne kategorie kosztów rodzajowych w 2011 r., podobnie jak w 
latach poprzednich, to wartość sprzedanych towarów (131 532 tys. zł), usługi obce (113 824 tys. zł), koszt świadczeń 
pracowniczych (76 400 tys. zł) oraz zużycie surowców i materiałów (64 665 tys. zł). Głównym składnikiem pozostałych 
przychodów operacyjnych w 2011 r. w kwocie 10 937 tys. zł były: rozwiązane rezerwy na przyszłe zobowiązania w kwocie 
9 739 tys. zł (w tym poręczenia za Galerię Centrum Sp. z o.o. w wysokości 8 673 tys. zł oraz zobowiązania sporne 772 tys. 
zł). Istotną pozycją, wpływającą dodatnio na zysk operacyjny, był zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w 
wysokości 4 125 tys. zł (w 2010 r. pozycja ta wynosiła jedynie 486 tys. zł), na który składała się sprzedaż nieruchomości w 
Myślenicach – wynik na sprzedaży + 4 484 tys. zł. oraz koszty likwidacji np. salonów firmowych i innych środków trwałych w 
wysokości (minus) -359 tys. zł. Należy mieć na uwadze, iż wynik ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w danym roku 
nie pokrywa się z wpływami ze zbycia aktywów trwałych w przepływach inwestycyjnych z uwagi na przesunięcia w czasie 
płatności. Spółka w lutym 2011 r. zawarła transakcję sprzedaży udziałów w produkcyjnej spółce zależnej Trend Fashion Sp. 
z o.o., a także nieruchomości i aktywów produkcyjnych w Myślenicach, przy jednoczesnym zagwarantowaniu Spółce 
niezbędnego poziomu usług w zakresie szycia garniturów najwyższej jakości na konkurencyjnych warunkach rynkowych. 
Tym samym Spółka realizowała jeden z celów długoterminowych, zakładający stopniową sprzedaż aktywów produkcyjnych i 
koncentrację na rozwoju sieci sprzedaży oraz zarządzaniu posiadanymi markami w handlu detalicznym. Pozostałe koszty 
operacyjne w kwocie 15 150 tys. zł obejmowały: utworzone rezerwy na przyszłe zobowiązania w kwocie 4 009 tys. zł (w tym 
aktualizacja poręczeń Galerii Centrum Sp. z o.o. w wysokości 2 213 tys. zł, rezerwa na zobowiązania związana z 
wcześniejszym rozwiązaniem umowy najmu dotyczącej biur Emitenta i Galerii Centrum w Warszawie 1 439 tys. zł), 
zapłacone zobowiązania za Galerię Centrum Sp. z o. o z tyt. poręczeń 8 428 tys. zł (w tym: Fortis Lease Polska 1 873 tys. zł, 
odsetki od kredytu BNP Paribas Bank 1 218 tys. zł, spłata pożyczki NFI Empik Media&Fashion S.A. 5 337 tys. zł) oraz 
zapłacone zobowiązania sporne 1 413 tys. zł (w tym należności główne 1 128 tys. zł i koszty sądowe 285 tys. zł). Zysk 
operacyjny Grupy Emitenta w 2011 r. wyniósł 25 329 tys. zł i był wyższy od zysku osiągniętego w roku 2010 o 8,9%. Wzrost 
ten został spowodowany poprawą wyników segmentu odzieżowego w obszarze marek Vistula i Wólczanka. 

W 2012 r. Grupa Emitenta osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 395 513 tys. zł (wzrost o 2% w stosunku do 2011 
r.), z czego 395 453 tys. zł stanowiły przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Przychody z tytułu najmu 
nieruchomości oraz pozostałego majątku trwałego wyniosły 60 tys. zł. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 
wyniosły w tym okresie 190 621 tys. zł (wzrost o 5,5% w stosunku do 2011 r.). Największy wpływ na wzrost poziomu kosztów 
sprzedanych produktów miała niestabilna sytuacja na rynku surowcowym oraz walutowym w I połowie 2012 r. Zysk brutto ze 
sprzedaży w tym okresie wyniósł 204 892 tys. zł (spadek o 1% w stosunku do 2011 r.). Koszty sprzedaży w. 2012 r. wyniosły 
143 780 tys. zł (wzrost o 3,7% w stosunku do 2011 r.). Wpływ na wzrost kosztów sprzedaży miał wzrost powierzchni 
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handlowej zarówno segmentu odzieżowego jak i jubilerskiego oraz wyższy kurs EUR/PLN w I pół. 2012 w stosunku do 
analogicznego okresu rok wcześniej, który przełożył się na wzrost kosztów związanych z najmem powierzchni handlowych. 
Koszty ogólnego zarządu w 2012 roku wyniosły 40 772 tys. zł i były niższe niż poziom kosztów ogólnego zarządu w 2011 r. 
o 5%. Jednocześnie w związku ze wzrostem przychodów udział kosztów ogólnych w sprzedaży w 2012 r. został ograniczony 
do poziomu 10,3% (w 2011 r. wynosił on 11,1%). W 2012 r. koszty zarządu zostały obciążone kwotą 147 tys. zł z tytułu 
utworzonej rezerwy związanej z obowiązującym w Grupie Emitenta do końca 2014 r. programie motywacyjnym dla Zarządu 
i kluczowej kadry menadżerskiej. Główne kategorie kosztów rodzajowych w 2012 r., to wartość sprzedanych towarów 
(146 129 tys. zł), usługi obce (107 071 tys. zł), koszt świadczeń pracowniczych (77 359 tys. zł) oraz zużycie surowców i 
materiałów (60 011 tys. zł). Głównym składnikiem pozostałych przychodów operacyjnych w 2012 r. w kwocie 9 255 tys. zł 
było rozwiązanie rezerwy na przyszłe zobowiązania w kwocie 8 294 tys. zł (w tym poręczenia za Galerię Centrum Sp. z o.o. 
w kwocie 6 607 tys. zł oraz zobowiązanie sporne w kwocie 1 588 tys. zł). Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 7 894 tys. zł 
były niższe o blisko 48% w stosunku do 2011 r., a obejmowały przede wszystkim utworzone rezerwy na przyszłe 
zobowiązania w kwocie 1 046 tys. zł, (w tym aktualizacja poręczeń Galerii Centrum Sp. z o.o. w wysokości 628 tys. zł, 
rezerwa na zobowiązania sporne 418 tys. zł) zapłacone zobowiązania sporne w kwocie 1 507 tys. zł (w tym należności 
główne 987 tys. zł i koszty sądowe 520 tys. zł), zapłacone zobowiązania za Galerię Centrum Sp. z o.o. z tyt. poręczeń w 
wysokości 2 782 tys. zł (w tym: Fortis Lease Polska 1 778 tys. zł, odsetki od kredytu BNP Paribas Bank 500 tys. zł, spłata 
kapitału kredytu BNP Paribas Bank 504 tys. zł) oraz aktualizacja wartości aktywów niefinansowych w kwocie 968 tys. zł. W 
2012 r. wynik operacyjny został powiększony o zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w wysokości 6 385 tys. zł. 
Na zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych składała się sprzedaż nieruchomości w Poznaniu – wynik na sprzedaży 
+ 1 573 tys. zł., sprzedaż nieruchomości w Warszawie – wynik na sprzedaży + 4 889 tys. zł.  pozostała kwota w wysokości 
(minus) -77 tys. zł to koszty likwidacji np. salonów firmowych i innych środków trwałych (w 2011 r., nastąpiło zbycie 
niefinansowych aktywów trwałych, które jednorazowo wpłynęło na wzrost wyniku o łącznie 4 125 tys. zł). Ostatecznie zysk 
operacyjny Grupy Emitenta w 2012 r. wyniósł 28 086 tys. zł (wzrost o 10,9% w stosunku do 2011 r.). 

W I pół. 2013 r. Grupa Emitenta osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 185 825 tys. zł (spadek o 0,9% w stosunku 
do I pół. 2012 r.) z czego 185 765 tys. zł stanowiły przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Przychody z 
tytułu najmu nieruchomości oraz pozostałego majątku trwałego wyniosły 60 tys. zł. Koszty sprzedanych produktów, towarów 
i materiałów wyniosły w tym okresie 87 346 tys. zł (spadek o 5,1% w stosunku do I pół. 2012 r.). Największy wpływ na 
spadek poziomu kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów miał spadek kosztów zakupów surowców oraz 
stabilniejsza sytuacja na rynku walutowym w stosunku do I pół. 2012 r. Zysk brutto ze sprzedaży w tym okresie wyniósł 98 
479 tys. zł (wzrost o 3,2% w stosunku do I pół. 2012 r.). Natomiast koszty sprzedaży w I pół. 2013 r. wyniosły 66 793 tys. zł 
(spadek o 3,7% w stosunku do I pół. 2012 r.). Wpływ na spadek kosztów sprzedaży miał niższy kurs EUR/PLN w I pół. 2013 
w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej, który przełożył się na spadek kosztów związanych z najmem 
powierzchni handlowych. Koszty ogólnego zarządu w I pół. 2013 roku wyniosły 19 535 tys. zł i były niższe niż poziom 
kosztów ogólnego zarządu w I pół. 2012 r. o 1,3%. W I pół. 2013 r. koszty zarządu zostały obciążone kwotą 74 tys. zł z tytułu 
utworzonej rezerwy związanej z obowiązującym w Grupie Emitenta do końca 2014 r. programem motywacyjnym dla Zarządu 
i kluczowej kadry menadżerskiej. Główne kategorie kosztów rodzajowych w I pół. 2012 r., to wartość sprzedanych towarów 
(74 791 tys. zł), usługi obce (46 054 tys. zł), koszt świadczeń pracowniczych (39 330 tys. zł) oraz zużycie surowców i 
materiałów (25 397 tys. zł). Głównym składnikiem pozostałych przychodów operacyjnych w I półroczu 2013 r. w kwocie 2 
064 tys. zł było rozwiązanie rezerwy na przyszłe zobowiązania w kwocie 1 518 tys. zł w tym poręczenia za Galerię Centrum 
Sp. z o.o. w kwocie 1 518 tys. zł). Wynik ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w wysokości (minus) -124 tys. zł, był 
efektem likwidacji salonów firmowych. Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 3 632 tys. zł obejmowały przede wszystkim 
utworzone rezerwy na przyszłe zobowiązania w kwocie 1 008 tys. zł, (w tym aktualizacja poręczeń Galerii Centrum Sp. z o.o. 
w wysokości 796 tys. zł, rezerwa na zobowiązania sporne 212 tys. zł), zapłacone zobowiązania sporne w kwocie 792 tys. zł, 
(w tym należności główne 677 tys. zł i koszty sądowe 115 tys. zł), zapłacone zobowiązania za Galerię Centrum Sp. z o.o. z 
tyt. poręczeń w wysokości 1 046 tys. zł w tym: Fortis Lease Polska 823 tys. zł, odsetki od kredytu BNP Paribas Bank 223 tys. 
zł) oraz aktualizacja wartości aktywów niefinansowych w kwocie 968 tys. zł. Ostatecznie zysk operacyjny Grupy Emitenta w I 
pół. 2013 r. wyniósł 10 456 tys. zł (spadek o 16,4% w stosunku do I pół. 2012 r.). 

9.2.2 Przyczyny znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach netto Emitenta 

W analizowanym okresie Grupa Emitenta nie zanotowała znaczących zmian w przychodach ze sprzedaży. Zanotowane 
wahania w kategorii przychodów ze sprzedaży wynikały przede wszystkim z organicznego rozwoju Grupy Emitenta przy 
ograniczonej skłonności konsumentów do dokonywania zakupów oraz działań polegających na otwieraniu nowych salonów 
przy równoczesnym zamykaniu salonów trwale nierentownych. 



Część III. Dokument rejestracyjny 

90  Prospekt Emisyjny Akcji serii M Vistula Group S.A.  

9.2.3 Informacje dotyczące jakichkolwiek elementów polityki rządowej, gospodarczej, 
fiskalnej i monetarnej oraz czynników, które miały istotny wpływ lub które 
mogłyby bezpośrednio lub pośrednio mieć istotny wpływ na działalność 
operacyjną Emitenta 

Na działalność operacyjną Grupy Emitenta mają wpływ czynniki makroekonomiczne, do których m.in. można zaliczyć tempo 
wzrostu produktu krajowego, popyt konsumpcyjny, wysokość inflacji oraz zmiany regulacji prawnych. 

W okresie historycznych oraz śródrocznych informacji finansowych Grupy Emitenta, z czynników o charakterze 
zewnętrznym, na działalność operacyjną Grupy Emitenta miało wpływ pogorszenie nastrojów konsumenckich (ryzyko 
gospodarcze związane z wielkością popytu konsumpcyjnego i sytuacją makroekonomiczną), które przejawiło się istotnym 
spadkiem popytu na produkty i towary oferowane przez Grupę Emitenta oraz istotne osłabienie polskiej waluty (szczególnie 
w II połowie 2011 r. oraz II kw. 2012 r.) w stosunku do euro oraz dolara amerykańskiego. Deprecjacja złotówki spowodowała 
wzrost kosztów zakupu materiałów oraz wzrost kosztów czynszów z tytułu najmu lokali (rozliczanych w EUR), co przełożyło 
się na spadek rentowności Grupy Emitenta (ryzyko wzrostu cen surowców oraz ryzyko kursowe). Dodatkowym czynnikiem 
wpływającym negatywnie na osiągane marże był bardzo duży wzrost cen złota w latach 2010 – 2011 używanego do 
produkcji wyrobów jubilerskich. Szacunkowa kwota ryzyka walutowego za rok 2010 Grupy Emitenta z uwzględnieniem 
czynszów denominowanych w EUR to 25,1 mln EUR oraz 8,3 mln USD. Szacunkowa kwota ryzyka walutowego za rok 2011 
Grupy Emitenta z uwzględnieniem czynszów denominowanych w EUR to 28,3 mln EUR oraz 10,8 mln USD. Szacunkowa 
kwota ryzyka walutowego za rok 2012 Grupy Emitenta z uwzględnieniem czynszów denominowanych w EUR to 28,4 mln 
EUR oraz 14,8 mln USD. Szacunkowa kwota ryzyka walutowego za rok I pół. 2013 Grupy Emitenta z uwzględnieniem 
czynszów denominowanych w EUR to 12 mln EUR oraz 4,3 mln USD.  

W okresie historycznych oraz śródrocznych informacji finansowych Grupy Emitenta, z czynników o charakterze 
wewnętrznym, na działalność operacyjną Grupy Emitenta miała wpływ obsługa zadłużenia, realizowanie działań 
restrukturyzacyjnych, których celem była przede wszystkim istotna poprawa kondycji finansowej Grupy Emitenta, 
wykorzystanie efektów synergii wynikających z połączenia ze spółką W.KRUK S.A. oraz organiczny rozwój czterech 
głównych marek własnych: Vistula, Wólczanka, W.KRUK oraz Deni Cler. Podjęte działania restrukturyzacyjne miały także 
złagodzić negatywny wpływ na wyniki Spółki ogólnej dekoniunktury gospodarczej oraz obniżenia nastrojów konsumenckich. 
Strategia Spółki zakładała m.in. likwidację nierentownych salonów sprzedaży oraz dalszą rozbudowę sieci własnych salonów 
w atrakcyjnych lokalizacjach. Głównym efektem podjętych działań było przeprowadzenie w III kw. 2013 r. Refinansowania 
Zadłużenia Grupy Emitenta, dzięki któremu w latach 2013 – 2018 istotnie zostaną obniżone koszty finansowe i tym samym 
zmniejszy się ryzyko stóp procentowych. Refinansowanie Zadłużenia Grupy Emitenta zostało szczegółowo opisane w pkt. 
10.4. III Części niniejszego Prospektu. 

Poza tym działalność operacyjna Grupy Emitenta nie podlega szczególnym uregulowaniom polityki rządowej, gospodarczej, 
fiskalnej i monetarnej, których zmiana mogłaby być istotna dla Grupy Emitenta i jego branży. Ich znaczenie można określić 
jako identyczne z innymi podmiotami gospodarczymi.  

Czynniki wskazane w pkt. 9.2.2. Części III Prospektu mogą również w przyszłości mieć znaczenie dla perspektyw rozwoju 
Grupy Emitenta.  

Na działalność operacyjną Grupy Emitenta mogą mieć również wpływ czynniki ryzyka opisane w pkt. 1. i 2. Części II 
Prospektu. 

10 ZASOBY KAPITAŁOWE  

Analiza zasobów kapitałowych Grupy Emitenta została sporządzona w oparciu o zbadane przez niezależnego biegłego 
rewidenta historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta za lata 2010 – 2012 oraz śródroczne informacje finansowe 
Grupy Emitenta za I pół. 2013 r. wraz z danymi porównywalnymi, które zostały poddane przeglądowi biegłego rewidenta. 

Sprawozdania finansowe Grupy Emitenta za rok 2010, 2011 oraz 2012, wraz z danymi porównywalnymi zostały 
sporządzone wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 

Sprawozdania finansowe Grupy Emitenta za I półrocze 2013 r. wraz z danymi porównywalnymi zostały sporządzone wg 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 

W omawianym okresie Grupa Emitenta sporządzała jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe.  

Niniejszy rozdział należy analizować łącznie z danymi finansowymi opisywanymi w pkt. 20 III Części Prospektu oraz innymi 
informacjami, przedstawionymi w innych częściach Prospektu. 
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10.1 Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta 

W latach 2010 – 2012 oraz I pół. 2013 r. struktura finansowania Grupy Emitenta zmieniała się systematycznie na korzyść 
kapitału własnego. Jego udział w całkowitej strukturze finansowania Grupy Emitenta na przestrzeni analizowanego 
okresu wynosił: 46,8% w 2010 r., 47,2% w 2011 r., 51,8% w 2012 r. oraz 54,4% na koniec I półrocza 2013 r. 

W okresie przypadającym po śródrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za I pół. 2013 r. zaszły istotne zmiany 
dotyczące źródeł kapitału Grupy Emitenta w związku z Refinansowaniem Zadłużenia, które to zmiany zostały opisane w pkt. 
10.4. niniejszego Prospektu.  

Tabela. Wartość i struktura pasywów Grupy Emitenta na koniec lat 2010 – 2012 

Wyszczególnienie 

2012 2011 2010 

tys. zł % tys. zł % tys. zł % 

Kapitał własny  333 230 51,8% 303 217 47,2% 301 027 46,8% 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 307 305 47,8% 339 688 52,8% 341 963 53,2% 

Razem pasywa 640 535 100,0% 642 905 100,0% 642 990 100,0% 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie historycznych informacji finansowych Grupy Emitenta 

Tabela. Wartość i struktura pasywów Grupy Emitenta na koniec I pół. 2013 roku oraz I pół. 2012 roku 

Wyszczególnienie 

30.06.2013 30.06.2012 

tys. zł % tys. zł % 

Kapitał własny  337 720 54,4% 305 590 49,2% 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 283 119 45,6% 315 751 50,8% 

Razem pasywa 620 839 100,0% 621 341 100,0% 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie śródrocznych informacji finansowych Grupy Emitenta 

Głównym składnikiem kapitału własnego Grupy Emitenta są zyski z lat ubiegłych, które wynosiły odpowiednio 263 187 tys. zł 
w 2010 r. (co stanowiło 87,4% kapitałów własnych), 268 487 tys. zł w 2011 r. (stanowiło to 88,5% kapitałów własnych), 
281 621 tys. zł w 2012 r. (stanowiło to 84,5% kapitałów własnych) oraz 293 897 na koniec I pół. 2013 r. (stanowiło to 87% 
kapitałów własnych). 

Kapitał podstawowy, w latach 2010 - 2011, nie ulegał zmianie i wynosił 24 541 tys. zł, co stanowiło ok. 8% kapitałów 
własnych. W 2012 r. nastąpiła emisja 22,3 mln akcji serii K po cenie emisyjnej 0,80 zł. Pozyskane z tego tytułu środki 
przeznaczono zgodnie z celem emisji na spłatę krótkoterminowego kredytu pomostowego, służącego zwiększeniu poziomu 
zapasów w segmencie jubilerskim. W związku z powyższym kapitał podstawowy wzrósł do 29 003 tys. zł (stanowiło to 8,7% 
kapitałów własnych na koniec 2012 r. oraz 8,6% na koniec I pół. 2013 r.). 

Pozostałe kapitały Grupy Emitenta tworzone są przede wszystkim z wyceny programu motywacyjnego opcji na akcje 
proporcjonalnie do czasu trwania programu. Udział pozostałych kapitałów w latach 2010 – 2012 i w I pół. 2013 r. zwiększał 
się z 2,6% kapitałów własnych do 3,1% w wyniku utworzenia rezerwy, związanej z obowiązującymi w Spółce programami 
motywacyjnymi dla Zarządu i kluczowej kadry menadżerskiej. 

Pozycja kapitał z aktualizacji wyceny, widniejąca w 2010 r., została utworzona z nadwyżki osiągniętej przy przeszacowaniu 
składników rzeczowego majątku trwałego na dzień 1.01.1995 roku. Brak tej pozycji w 2011 r. jest konsekwencją zbycia 
przeszacowanych w 1995 r. środków trwałych. 

Wartość kapitału własnego w latach 2010 – 2012 oraz w I pół. 2013 r. była systematycznie zwiększana dzięki rosnącym 
wypracowanym zyskom, które były w całości zatrzymywane w Spółce, oraz w wyniku wzrostu wartości pozostałych 
kapitałów. 

Tabela. Wartość i struktura kapitałów własnych Grupy Emitenta na koniec lat 2010 – 2012 

Wyszczególnienie 

2012 2011 2010 

tys. zł % tys. zł % tys. zł % 

Kapitał własny  333 230 100,0% 303 217 100,0% 301 027 100,0% 

Kapitał podstawowy 29 003 8,7% 24 541 8,1% 24 541 8,2% 

Kapitał z aktualizacji wyceny - - - - 3 711 1,2% 

Pozostałe kapitały  10 330 3,1% 10 183 3,4% 7 925 2,6% 

Zysk (strata) z lat ubiegłych  281 621 84,5% 268 487 88,5% 263 187 87,4% 

Zysk (strata) netto 12 276 3,7% 6 0,0% 1 663 0,6% 
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Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie historycznych informacji finansowych Grupy Emitenta 

Tabela. Wartość i struktura kapitałów własnych Grupy Emitenta na koniec I pół. 2013 roku oraz I pół. 2012 roku 

Wyszczególnienie 

30.06.2013 30.06.2012 

tys. zł % tys. zł % 

Kapitał własny  337 720 100,0% 305 590 100,0% 

Kapitał podstawowy 29 003 8,6% 24 541 8,0% 

Kapitał z aktualizacji wyceny - - - - 

Pozostałe kapitały  10 404 3,1% 10 257 3,4% 

Zysk (strata) z lat ubiegłych  293 897 87,0% 268 492 87,9% 

Zysk (strata) netto 4 416 1,3% 2 300 0,8% 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie śródrocznych informacji finansowych Grupy Emitenta 

Wartość i struktura zewnętrznych źródeł finansowania Grupy Emitenta ulegała zmianom w okresie objętym historycznymi 
informacjami finansowymi. 

W latach 2010 – 2012 zobowiązania i rezerwy Grupy Emitenta wyniosły odpowiednio 341 963 tys. zł, 339 688 tys. zł, oraz 
307 305 tys. zł.  

Na koniec 2010 r. udział zobowiązań i rezerw długoterminowych stanowił 57,4% zobowiązań i rezerw razem. Przeważającą 
część finansowania zewnętrznego stanowiły kredyty i pożyczki długoterminowe (51,9%). Na kwotę tę składały się przede 
wszystkim pożyczki od BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednia nazwa Fortis Bank Polska SA) oraz Fortis Bank 
S.A./N.V. udzielone na spłatę zadłużenia wynikającego z krótkoterminowego kredytu zaciągniętego w 2008 r. na nabycie 
akcji W. KRUK S.A. oraz z tytułu poręczenia udzielonego na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednia nazwa Fortis 
Bank Polska S.A.) za zobowiązania ówczesnej spółki zależnej Galeria Centrum Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, do 
stycznia 2018 r. Drugą najistotniejszą pozycją zobowiązań długoterminowych były rezerwy na udzielone poręczenia 
dotyczące poręczeń udzielonych Galerii Centrum Sp. z o.o. w kwocie 17 001 tys. zł. Kwota rezerw uwzględnia najbardziej 
prawdopodobne szacunki terminów i kwot wypływu korzyści ekonomicznych, jednakże uzależnione są one od stopnia 
wywiązania się ze zobowiązań przez Galerę Centrum Sp. z o.o. Na koniec 2010 r. największy udział w zobowiązaniach 
krótkoterminowych miały zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, które to wyniosły 53 307 tys. zł. 
Wynikały one głównie z zakupów handlowych i kosztów związanych z działalnością bieżącą Grupy Emitenta. W 2010 r. 
pojawiła się nowa istotna pozycja w zobowiązaniach krótkoterminowych – zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych (obligacji) w kwocie 50 000 tys. zł. Grupa Emitenta w sierpniu 2010 r. przeprowadziła emisję 500 obligacji 
serii A, w celu spłaty części zadłużenia krótkoterminowego oraz zasilenia kapitału obrotowego w zakresie finansowania 
zakupu nowych kolekcji jubilerskich marki W.KRUK. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe oraz krótkoterminowa część 
kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosły odpowiednio 6 287 tys. zł oraz 16 914 tys. zł. Rezerwy krótkoterminowe w 
kwocie 17 880 tys. zł obejmowały przede wszystkim rezerwy na udzielone poręczenia dla Galerii Centrum Sp. z o.o., 
rezerwy na sprawy sporne, rezerwy na koszty pracownicze oraz rezerwy na koszty na przełomie okresu. 

Na koniec 2011 r. udział zobowiązań i rezerw długoterminowych, uległ obniżeniu, i wyniósł 55,0%, przeważającą część 
finansowania zewnętrznego (49,9%), w dalszym ciągu, stanowiły kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 169 401 
tys. zł.  Na przestrzeni 2011 r. zadłużenie z tyt. kredytów długoterminowych zmniejszyło się o ponad 8 mln zł, co oznacza 
spadek o 4,5%, ponadto w grudniu 2011 r. Grupa Emitenta wynegocjowała bardziej korzystny harmonogram spłat oraz 
wysokość marż ww. zadłużenia. Podobnie jak w 2010 r. drugą najistotniejszą pozycją zobowiązań długoterminowych były 
rezerwy na udzielone poręczenia dotyczące głównie poręczeń udzielonych Galerii Centrum Sp. z o.o. w kwocie 15 447 tys. 
zł. Na koniec 2011 r. największy udział w zobowiązaniach krótkoterminowych miały zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe zobowiązania, które to wyniosły 76 039 tys. zł. Wynikały one głównie z zakupów handlowych i kosztów 
związanych z działalnością bieżącą Grupy Emitenta. W grudniu 2011 r. Grupa Emitenta przeprowadziła emisję 500 obligacji 
serii B o łącznej wartości nominalnej 50 000 tys. zł, z której środki finansowe zostały przeznaczone w całości na wykup 
obligacji serii A, o takiej samej wartości nominalnej. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe oraz krótkoterminowa część 
kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosły odpowiednio 7 163 tys. zł (wzrost o 13,9% w stosunku do 2010 r.) oraz 7 
713 tys. zł (spadek o 54,4% w stosunku do 2010 r.). Rezerwy krótkoterminowe w kwocie 11 837 tys. zł obejmowały przede 
wszystkim rezerwy na udzielone poręczenia dla Galerii Centrum Sp. z o.o., rezerwy na sprawy sporne, rezerwy na koszty 
pracownicze oraz rezerwy na koszty na przełomie okresu. 

Na koniec 2012 r. największy udział w zewnętrznych źródłach finansowania miały zobowiązania i rezerwy długoterminowe, 
które stanowiły 52,9% zobowiązań i rezerw. Podobnie jak w poprzednich latach, przeważającą część finansowania 
zewnętrznego stanowiły kredyty i pożyczki długoterminowe (48,3%). Wartość kredytów i pożyczek długoterminowych na 
koniec 2012 r. wyniosła 148 408 tys. zł, co oznacza spadek tej kategorii zadłużenia o blisko 21 mln zł tj. 12,4%. Istotny 
spadek zadłużenia wpisuje się w długoterminowe cele restrukturyzacyjne Grupy Emitenta, zmierzające między innymi do 
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spadku zadłużenia, poprawy płynności i ograniczenia ryzyka stóp procentowych. W 2012 r. poza harmonogramem spłat rat 
kapitałowych Spółka spłaciła dodatkowe 12,3 mln zł, sfinansowane wpływami z transakcji sprzedaży nieruchomości. Drugą 
najistotniejszą pozycją zobowiązań długoterminowych w 2012 r. były pozostałe rezerwy, które wyniosły 12 723 tys. zł i 
obejmowały głównie rezerwy na udzielone poręczenia dotyczące poręczeń udzielonych Galerii Centrum Sp. z o.o. do 
zaciągniętych kredytów, umów leasingu oraz umów najmu. Kwota rezerw uwzględnia najbardziej prawdopodobne szacunki 
terminów i kwot wypływu korzyści ekonomicznych, jednakże uzależnione są one od stopnia wywiązania się ze zobowiązań 
przez Galerii Centrum Sp. z o.o. Na koniec 2012 r. największy udział w zobowiązaniach krótkoterminowych miały 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, które to wyniosły 74 717 tys. zł. Wynikały one głównie z 
zakupów handlowych i kosztów związanych z działalnością bieżącą Grupy Emitenta. W grudniu 2012 r. Grupa Emitenta 
przeprowadziła emisję 500 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 50 000 tys. zł, z której środki finansowe zostały 
przeznaczone w całości na przedterminowy (wcześniejszy o 7 dni) wykup obligacji serii B, o takiej samej wartości 
nominalnej. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe oraz krótkoterminowa część kredytów i pożyczek długoterminowych 
wyniosły odpowiednio 5 724 tys. zł (spadek o 20% w stosunku do 2011 r.) oraz 7 514 tys. zł (spadek o 2,6% w stosunku do 
2011 r.). Rezerwy krótkoterminowe w kwocie 6 668 tys. zł obejmowały przede wszystkim rezerwy na udzielone poręczenia 
dla Galerii Centrum Sp. z o.o. oraz rezerwy na koszty pracownicze. 

Na koniec I pół. 2013 r. zobowiązania i rezerwy długoterminowe, uległy obniżeniu zarówno w stosunku do końca I półrocza 
2012 r. jak i końca 2012 r. i wyniosły 159 415 tys. zł. Jednocześnie nastąpił wzrost (wzrost wobec stanu na koniec 2012 r. i 
na koniec I pół. 2013 r.) zobowiązań i rezerw długoterminowych w strukturze zobowiązań do 56,3% zobowiązań razem. 
Wzrost zobowiązań i rezerw długoterminowych w strukturze wynikał ze spadku zobowiązań krótkoterminowych (głównie 
spadek zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych, dostaw i usług oraz rezerw). Przeważającą część finansowania 
zewnętrznego, w dalszym ciągu, stanowiły kredyty i pożyczki długoterminowe (51,7%). Podobnie jak w poprzednich 
okresach drugą najistotniejszą pozycją zobowiązań długoterminowych były rezerwy w kwocie 12 635 tys. zł, na udzielone 
poręczenia dotyczące głównie poręczeń udzielonych Galerii Centrum Sp. z o.o. Na koniec I pół. 2013 r. największy udział w 
zobowiązaniach krótkoterminowych miały zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, które to 
wyniosły 53 899 tys. zł (18,9% udziału w zobowiązaniach). Wynikały one głównie z zakupów handlowych i kosztów 
związanych z działalnością bieżącą Grupy Emitenta. Drugą największą pozycją zobowiązań krótkoterminowych (17,5%) były 
obligacje serii C o łącznej wartości nominalnej 50 000 tys. zł. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe oraz krótkoterminowa 
część kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosły odpowiednio 6 749 tys. zł oraz 6 303 tys. zł. Rezerwy 
krótkoterminowe w kwocie 6 610 tys. zł obejmowały przede wszystkim rezerwy na udzielone poręczenia dla Galerii Centrum 
Sp. z o.o., rezerwy na koszty pracownicze oraz na koszty na przełomie okresu. 

Warunki obowiązujących umów kredytowych Grupy Emitenta zostały przedstawione w punkcie 22 Części III Prospektu. 

Tabela.Wartość i struktura zobowiązań i rezerw na zobowiązania Grupy Emitenta na koniec lat 2010 – 2012 

Wyszczególnienie 

2012 2011 2010 

tys. zł % tys. zł % tys. zł % 

Zobowiązania i rezerwy długoterminowe razem 162 468 52,9% 186 777 55,0% 196 121 57,4% 

Zobowiązania długoterminowe 148 768 48,4% 169 658 49,9% 177 757 52,0% 

Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych 81 0,0% 111 0,0% 81 0,0% 

Leasing finansowy 279 0,1% 146 0,0% 245 0,1% 

Kredyty i pożyczki 148 408 48,3% 169 401 49,9% 177 431 51,9% 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 977 0,3% 1 672 0,5% 1 363 0,4% 

Pozostałe rezerwy długoterminowe 12 723 4,1% 15 447 4,5% 17 001 5,0% 

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe razem 144 837 47,1% 152 911 45,0% 145 842 42,6% 

Zobowiązania krótkoterminowe 138 169 45,0% 141 074 41,5% 127 962 37,4% 

Zobowiązania z tyt. leasingu 113 0,0% 159 0,0% 1 454 0,4% 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 74 717 24,3% 76 039 22,4% 53 307 15,6% 

Kredyty i pożyczki 5 724 1,9% 7 163 2,1% 6 287 1,8% 
Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek 
długoterminowych 7 514 2,4% 7 713 2,3% 16 914 4,9% 
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych (obligacje) 50 101 16,3% 50 000 14,7% 50 000 14,6% 

Rezerwy krótkoterminowe 6 668 2,2% 11 837 3,5% 17 880 5,2% 
Zobowiązania i rezerwy razem 307 305 100,0% 339 688 100,0% 341 963 100% 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie historycznych informacji finansowych Grupy Emitenta. 
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Tabela.Wartość i struktura zobowiązań i rezerw na zobowiązania Grupy Emitenta na koniec I pół. 2013 roku oraz I 
pół. 2012 roku 

Wyszczególnienie 

30.06.2013 30.06.2012 

tys. zł % tys. zł % 

Zobowiązania i rezerwy długoterminowe razem 159 415 56,3% 171 926 54,4% 

Zobowiązania długoterminowe 145 218 51,3% 156 484 49,6% 

Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych 81 0,0% 111 0,0% 

Leasing finansowy 271 0,1% 281 0,1% 

Kredyty i pożyczki 144 866 51,2% 156 092 49,4% 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 562 0,6% 1 083 0,3% 

Pozostałe rezerwy długoterminowe 12 635 4,5% 14 359 4,5% 

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe razem 123 704 43,7% 143 825 45,6% 

Zobowiązania krótkoterminowe 117 094 41,4% 134 606 42,6% 

Zobowiązania z tyt. leasingu 143 0,1% 173 0,1% 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 53 899 19,0% 49 758 15,8% 

Kredyty i pożyczki 6 749 2,4% 26 962 8,5% 

Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek długoterminowych 6 303 2,2% 7 713 2,4% 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (obligacje) 50 000 17,7% 50 000 15,8% 

Rezerwy krótkoterminowe 6 610 2,3% 9 219 2,9% 

Zobowiązania i rezerwy razem 283 119 100,0% 315 751 100,0% 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie śródrocznych informacji finansowych Grupy Emitenta 

Podstawowe wskaźniki obrazujące przedstawioną powyżej strukturę kapitału oraz zadłużenia Grupy Emitenta 
zaprezentowano w poniższej tabeli: 

Tabela: Wskaźniki struktury kapitału i zadłużenia Grupy Emitenta na koniec lat 2010 – 2012 

Wskaźniki zadłużenia 2012 2011 2010 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 44,8% 48,3% 47,5% 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 86,1% 102,5% 101,6% 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 23,2% 26,4% 27,6% 

Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 21,6% 21,9% 19,9% 

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym 111,4% 106,6% 105,4% 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie historycznych informacji finansowych Grupy Emitenta 

Tabela: Wskaźniki struktury kapitału i zadłużenia Grupy Emitenta na koniec I pół. 2013 roku oraz I pół. 2012 roku 

Wskaźniki zadłużenia 30.06.2013 30.06.2012 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 42,3% 46,8% 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 77,7% 95,3% 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 23,4% 25,2% 

Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 18,9% 21,7% 

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym 112,4% 107,1% 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie śródrocznych informacji finansowych Grupy Emitenta 

Metodologia obliczenia wskaźników: 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia – zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe / aktywa ogółem 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe / kapitały 
własne 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego – zobowiązania długoterminowe / aktywa ogółem 

Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego – zobowiązania krótkoterminowe / aktywa ogółem 

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym – kapitał własny + zobowiązania długoterminowe / aktywa 
trwałe 
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Zaprezentowane w tabelach wskaźniki zadłużenia są odzwierciedleniem struktury finansowania Grupy Emitenta 
przedstawionej powyżej. Na przestrzeni analizowanego okresu, zauważalną tendencją jest spadek wskaźnika ogólnego 
zadłużenia z 47,5% w 2010 r. do 44,8% na koniec 2012 r. i 42,3% na koniec I pół. 2013 r., wskaźnika zadłużenia kapitału 
własnego z 27,6% w 2010 r. do 23,2% w 2012 r. oraz spadek wskaźnika zadłużenia długoterminowego z 27,6% w 2010 r. do 
23,2% w 2012 r. Równocześnie wzrastał wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym z 105,4% w 2010 r. do 
112,4% na koniec I pół. 2013 r. Zmiany te wynikały ze spadku zobowiązań przy równoczesnym wzroście aktywów i kapitałów 
własnych. Można uznać, że wszystkie aktualne wskaźniki struktury kapitału i zadłużenia, znajdują się na bezpiecznych 
poziomach. 

10.2 Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów pieniężnych Emitenta 

Przepływy pieniężne Grupy Emitenta w okresach objętych historycznymi i śródrocznymi informacjami finansowymi 
przedstawia poniższa tabela: 

Tabela: Przepływy pieniężne Grupy Emitenta za lata 2010 – 2012 (w tys. zł) 

Wyszczególnienie  2012 2011 2010 

Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 242 3 886 10 656 

Wynik finansowy netto 12 276 6 1 663 

Korekty razem -13 518 3 880 8 993 

W tym: amortyzacja 12 265 13 784 15 934 
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 9 554 276 -7 274 

Wpływy 16 981 11 644 1 799 

Wydatki -7 420 -11 368 -9 286 
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -5 770 -16 154 162 

Wpływy 39 735 15 019 52 709 

Wydatki -45 505 -31 173 -52 547 

Przepływy pieniężne netto razem 2 542 -11 992 3 544 

Środki pieniężne na początku roku obrotowego 11 953 23 945 20 401 

Środki pieniężne na koniec okresu 14 495 11 953 23 945 

Źródło: historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta 

Tabela: Przepływy pieniężne Grupy Emitenta za I pół. 2013 roku oraz I pół. 2012 roku (w tys. zł) 

Wyszczególnienie  I pół. 2013 I pół. 2012 

Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej -843 -16 923 

Wynik finansowy netto 4 416 2 300 

Korekty razem -5 259 -19 223 

W tym: amortyzacja 5 736 6 240 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -3 149 11 438 

Wpływy 444 15 780 

Wydatki -3 593 -4 343 
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -63 6 504 

Wpływy 1 182 21 980 

Wydatki -1 245 -15 476 

Przepływy pieniężne netto razem -4 055 1 019 

Środki pieniężne na początku roku obrotowego 14 495 11 953 
Środki pieniężne na koniec okresu 10 440 12 972 

Źródło: śródroczne informacje finansowe Grupy Emitenta 

W 2010 r. Grupa Emitenta osiągnęła dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 10 656 tys. zł. Zysk netto 
został skorygowany w górę o kwotę 8 993 tys. zł. Głównymi czynnikami, które miały dodatni wpływ na przepływy 
z działalności operacyjnej były: amortyzacja (w wysokości 15 934 tys. zł), zmiana stanu zapasów (w wysokości 2 825 tys. zł), 
inne korekty (w wysokości 1 942 tys. zł) oraz zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 
(w wysokości 1 091 tys. zł). Z kolei największy ujemny wpływ na przepływy w tym segmencie miała zmiana stanu rezerw 
(w wysokości 8 873 tys. zł). oraz zwiększenie stanu należności w kwocie 2 913 tys. zł. Działalność inwestycyjna Grupy 
Emitenta w 2010 r. spowodowała wypływ gotówki w wysokości 7 274 tys. zł - poniesione zostały wydatki w wysokości 9 286 
tys. zł z tytułu inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, obejmujące przede wszystkim nakłady 
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na otwarcie 18 nowych salonów i stoisk firmowych. Grupa Emitenta równocześnie otrzymała wpływy z działalności 
inwestycyjnej w kwocie 2 012 tys. zł, obejmujące głównie wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (nieruchomość 
w Wieruszowie – kwota  581 tys. zł,  sprzedaż lokali sklepowych 610 tys. zł., sprzedaż samochodu osobowego 169 tys. zł) 
oraz wpływy ze spłaty udzielonych pożyczek. W wyniku działalności finansowej środki pieniężne zwiększyły się o kwotę 162 
tys. zł. Wpływy w wysokości 52 547 tys. zł pochodziły z emisji obligacji serii A (o wartości 50 000 tys. zł) oraz zaciągniętych 
pożyczek i kredytów. Z kolei wypływ środków pieniężnych spowodowany był spłatą kredytów i pożyczek w kwocie 49 741 
tys. zł oraz płatnością zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (2 806 tys. zł). Łącznie środki pieniężne w 2010 r. 
zwiększyły się o 3 544 tys. zł a ich stan na koniec roku wyniósł 23 945 tys. zł. 

W 2011 r. Grupa Emitenta osiągnęła dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 3 886 tys. zł. Zysk netto 
został skorygowany w górę o kwotę 3 880 tys. zł. Głównymi czynnikami, które miały dodatni wpływ na przepływy 
z działalności operacyjnej były: zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (w wysokości 
21 883 tys. zł), amortyzacja (w wysokości 13 784 tys. zł), oraz inne korekty (w wysokości 2 110 tys. zł). Z kolei największy 
ujemny wpływ na przepływy w tym segmencie miała zmiana stanu zapasów (w wysokości 18 428 tys. zł), zmiana stanu 
rezerw (w wysokości 6 791 tys. zł), zwiększenie stanu należności w kwocie 5 108 tys. zł oraz korekta na inwestycjach 
(w wysokości 3 553 tys. zł). Działalność inwestycyjna Grupy Emitenta w 2011 r. spowodowała wpływ gotówki w wysokości 
276 tys. zł - poniesione zostały wydatki w wysokości 11 368 tys. zł głównie na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe 
i wartości niematerialne i prawne, obejmujące przede wszystkim nakłady na otwarcie 24 nowych salonów i stoisk firmowych. 
Grupa Emitenta równocześnie otrzymała wpływy z działalności inwestycyjnej w kwocie 11 644 tys. zł, obejmujące głównie 
wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych w Myślenicach (nieruchomość i maszyny) 8 096 tys. zł, w 
Wieruszowie  (nieruchomość) – kwota  328 tys. zł,  w Opatowie (nieruchomość) – kwota 2 139 tys. zł oraz wpływy ze 
sprzedaży jednostek zależnych (udziały Trend Fashion z siedzibą w Myślenicach – kwota 500 tys. zł). W wyniku działalności 
finansowej środki pieniężne zmniejszyły się o kwotę 16 154 tys. zł. Wpływy w wysokości 15 019 tys. zł pochodziły 
z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Z kolei wypływ środków pieniężnych spowodowany był spłatą kredytów i pożyczek w 
kwocie 29 695 tys. zł oraz płatnością zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (1 478 tys. zł). Łącznie środki 
pieniężne w 2011 r. zmniejszyły się o 11 992 tys. zł a ich stan na koniec roku wyniósł 11 953 tys. zł. 

W 2012 r. Grupa Emitenta osiągnęła ujemne przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 1 242 tys. zł. Zysk netto 
został skorygowany w dół o kwotę (minus) 13 518 tys. zł. Głównymi czynnikami, które miały dodatni wpływ na przepływy 
z działalności operacyjnej były: amortyzacja (w wysokości 12 265 tys. zł) oraz zmiana stanu należności (w wysokości 4 511 
tys. zł). Z kolei największy ujemny wpływ na przepływy w tym segmencie miały: zmiana stanu zapasów (w wysokości 
11 640), zmiana stanu rezerw (w wysokości 8 590 tys. zł), korekta zysku na działalności inwestycyjnej (w wysokości 7 345 
tys. zł) oraz zmniejszenie stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) w kwocie 2 794 tys. zł. 
Działalność inwestycyjna Grupy Emitenta w 2012 r. spowodowała wpływ gotówki w wysokości 9 554 tys. zł - poniesione 
zostały wydatki w wysokości 7 420 tys. zł z tytułu inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, 
obejmujących przede wszystkim nakłady na otwarcie 23 nowych salonów i stoisk firmowych. Grupa Emitenta równocześnie 
zbyła rzeczowe aktywa trwałe o wartości 16 981 tys. zł, obejmujące głównie wpływy ze sprzedaży nieruchomości (w 
wysokości 14,5 mln zł) tj. w Poznaniu – kwota 3 841 tys. zł. i w Warszawie – kwota 10 687 tys. zł oraz wpływy z tytułu 
zapłaty rat ze sprzedaży środków trwałych z poprzednich lat (w wysokości 1,6 mln zł) nieruchomość w Wieruszowie – 
kwota  541 tys. zł. i maszyn w Myślenicach – kwota 1 107 tys. zł. W wyniku działalności finansowej środki pieniężne 
zmniejszyły się o kwotę 5 770 tys. zł. Co z jednej strony było wynikiem wypływów środków pieniężnych z tytułu spłaty 
kredytów i pożyczek (45 276 tys. zł) oraz płatności z tytułu umów leasingu finansowego (229 tys. zł). Emitent w celu 
zmniejszenia zadłużenia spłacił poza harmonogramem spłat rat kapitałowych dodatkowe 12,3 mln zł. Źródłem finansującym 
dodatkowe spłaty były zawarte w I półroczu 2012 r. transakcje sprzedaży nieruchomości. Z kolei wpływy pochodziły z 
zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 22 145 tys. zł oraz z wpływów z emisji akcji serii K w wysokości 17 590 tys. 
zł. Wobec powyższego przepływy pieniężne razem uległy zmniejszeniu w 2012 r. o kwotę 2 542 tys. zł, co spowodowało 
zwiększenie środków pieniężnych na koniec roku do wysokości 14 495 tys. zł. 

W I pół. 2013 r. Grupa Emitenta osiągnęła ujemne przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 843 tys. zł. Zysk netto 
został skorygowany w dół o kwotę - (minus) 5 259 tys. zł. Głównymi czynnikami, które miały dodatni wpływ na przepływy 
z działalności operacyjnej były: zmiana stanu zapasów (17 904 tys. zł) oraz amortyzacja (5 736 tys. zł). Z kolei największy 
ujemny wpływ na przepływy w tym segmencie miała zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów (- 24 665 tys. zł) oraz zmiana stanu należności (- 4 894 tys. zł). Działalność inwestycyjna Grupy Emitenta w I pół. 
2013 r. spowodowała wpływ gotówki w wysokości 3 149 tys. zł. Poniesione zostały wydatki w wysokości 3 593 tys. zł głównie 
na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, obejmujące przede wszystkim nakłady na 
otwarcie nowych salonów i stoisk firmowych. Grupa Emitenta równocześnie otrzymała wpływy z działalności inwestycyjnej w 
kwocie 429 tys. zł, obejmujące głównie wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (płatności rat ze sprzedaży 
nieruchomości w Wieruszowie oraz płatności ostatnich rat za nieruchomość w Myślenicach). Na koniec I pół. 2013 r. 
należności z tytułu rat za zbycie nieruchomości w Wieruszowie wynosi 880 tys. zł (wysokość rocznych rat wynosi 328 tys. zł, 
a ostatnia płatność przewidziana jest na 2016 r.). W wyniku działalności finansowej środki pieniężne zmniejszyły się o kwotę 
63 tys. zł. Wpływy w wysokości 1 182 tys. zł pochodziły z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Z kolei wypływ środków 
pieniężnych spowodowany był spłatą kredytów i pożyczek w kwocie 1 183 tys. zł oraz płatnością zobowiązań z tytułu umów 
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leasingu finansowego (62 tys. zł). Łącznie środki pieniężne na koniec I półroczu 2013 r. zmniejszyły się o 4 055 tys. zł a ich 
stan na koniec okresu wyniósł 10 440 tys. zł. 

10.3 Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania 
Emitenta 

W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki płynności finansowej Grupy Emitenta w okresie objętym historycznymi 
i śródrocznymi informacjami finansowymi: 

Tabela: Wskaźniki płynności Grupy Emitenta na koniec lat 2010 – 2012 

Wskaźniki płynności 2012 2011 2010 

Wskaźnik płynności bieżącej 1,43 1,30 1,29 

Wskaźnik przyspieszonej płynności 0,23 0,24 0,30 

Wskaźnik płynności środków pieniężnych 0,10 0,08 0,16 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie historycznych informacji finansowych Grupy Emitenta 

Tabela: Wskaźniki płynności Grupy Emitenta na koniec I pół. 2013 roku oraz I pół. 2012 roku 

Wskaźniki płynności 30.06.2013 30.06.2012 

Wskaźnik płynności bieżącej 1,55 1,32 

Wskaźnik przyspieszonej płynności 0,28 0,26 

Wskaźnik płynności środków pieniężnych 0,08 0,09 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie śródrocznych informacji finansowych Grupy Emitenta 

Metodologia obliczenia wskaźników: 

Wskaźnik płynności bieżącej – aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik przyspieszonej płynności – (aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / 
zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności środków pieniężnych – środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe 

Stosunkowo niski poziom przyspieszonej płynności oraz płynności środków pieniężnych w omawianym okresie był 
rezultatem niskiego poziomu aktywów obrotowych w stosunku do zobowiązań krótkoterminowych (przede wszystkim 
niskiego poziomu środków pieniężnych przy wysokim stanie krótkoterminowych pożyczek, kredytów oraz obligacji w latach 
2011 – 2012 oraz w I pół. 2013 r. i I pół. 2012 r.). Niemniej jednak Grupa Emitenta sukcesywnie zwiększa wskaźnik 
płynności bieżącej z poziomu 1,29 w 2010 r. do 1,43 na koniec 2012 r. oraz 1,55 na koniec I pół. 2013 r., co należy uznać za 
pozytywną tendencję. 

Grupa Emitenta utrzymuje wolne środki pieniężne przede wszystkim w walucie polskiej.   

Grupa Emitenta nie stosuje instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym. 

Tabela: Wartość i struktura aktywów obrotowych Grupy Emitenta na koniec lat 2010 – 2012 

Aktywa obrotowe 

2012 2011 2010 

tys. zł % tys. zł % tys. zł % 

Zapasy 174 078 83,8% 162 438 81,5% 144 313 76,5% 

Należności z tytułu odstaw i usług oraz pozostałe należności 18 588 8,9% 24 111 12,1% 19 474 10,3% 

Udzielone pożyczki krótkoterminowe 0 0,0% 1 0,0% 19 0,0% 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 495 7,0% 11 953 6,0% 23 945 12,7% 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 579 0,3% 731 0,4% 819 0,4% 

Razem aktywa obrotowe 207 740 100,0% 199 234 100,0% 188 570 100,0% 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie historycznych informacji finansowych Grupa Emitenta 
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Tabela: Wartość i struktura aktywów obrotowych Grupy Emitenta na koniec I pół. 2013 roku oraz I pół. 2012 roku 

Aktywa obrotowe 

30.06.2013 30.06.2012 

tys. zł % tys. zł % 

Zapasy 156 174 81,6% 152 726 80,4% 

Należności z tytułu odstaw i usług oraz pozostałe należności 23 257 12,2% 22 633 11,9% 

Udzielone pożyczki krótkoterminowe 0 0,0% 0 0,0% 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 440 5,5% 12 972 6,8% 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 1 440 0,8% 1 553 0,8% 

Razem aktywa obrotowe 191 311 100,0% 189 884 100,0% 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie śródrocznych informacji finansowych Grupa Emitenta 

Aktywa obrotowe Grupy Emitenta na koniec 2010 r. wyniosły 188 570 tys. zł, a ich głównym składnikiem były zapasy, na 
które składały się w największym stopniu towary (według ceny nabycia) a w dalszej kolejności produkty gotowe, materiały 
oraz produkty i półprodukty w toku. Grupa Emitenta wycenia zapasy według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia (kosztu 
wytworzenia) oraz wartości netto możliwej do uzyskania, pomniejszając ich wartość o odpisy aktualizujące. Wartość 
zapasów wyniosła 144 313 tys. zł, co stanowiło 76,5% aktywów obrotowych razem. Spadek wartości zapasów w stosunku 
do 2009 r. wynikał z działań optymalizacyjnych prowadzonych przez Grupę Emitenta w obszarze zarządzania majątkiem 
obrotowym. Istotnymi pozycjami aktywów w 2010 r. były ponadto środki pieniężne w kwocie 23 945 tys. zł oraz należności z 
tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności w kwocie 19 474 tys. zł.  

Aktywa obrotowe Grupy Emitenta na koniec 2011 r. wyniosły 199 234 tys. zł, a ich głównym składnikiem, podobnie jak w 
latach poprzednich, były zapasy. Wartość zapasów wyniosła 162 438 tys. zł, co stanowiło 81,5% aktywów obrotowych 
razem. W 2011 r. nastąpił wzrost udziału w strukturze aktywów obrotowych pozycji należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałych należności do kwoty 24 111 tys. zł (12,1% udziału w aktywach obrotowych). Wzrost wartości majątku 
obrotowego w pozycji zapasów oraz należności to wynik realizowanych założeń względem planowanego poziomu 
przychodów, zarówno w obszarze sprzedaży detalicznej jak również w segmencie sprzedaży hurtowej oraz realizowanych 
kontraktów przerobowych. Środki pieniężne na koniec 2011 wyniosły 11 953 tys. zł, co odpowiadało za 6% aktywów 
obrotowych. 

Aktywa obrotowe Grupy Emitenta na koniec 2012 r. wyniosły 207 740 tys. zł, a ich głównym składnikiem, podobnie jak 
w latach poprzednich, były zapasy. Wartość zapasów wyniosła 174 078 tys. zł, co stanowiło 83,8% aktywów obrotowych 
razem. W 2012 r. nastąpił spadek udziału w strukturze aktywów obrotowych pozycji należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałych należności do kwoty 18 588 tys. zł (8,9% udziału w aktywach obrotowych). Spadek ten był wynikiem głównie 
mniejszej sprzedaży hurtowej oraz przerobu uszlachetniającego. Wzrost wartości majątku obrotowego w pozycji zapasów 
oraz należności to przede wszystkim wynik zwiększenia zatowarowania w segmencie jubilerskim (zrealizowanych z celów 
emisji akcji serii K). Środki pieniężne na koniec 2012 wyniosły 14 495 tys. zł co odpowiadało za 7% aktywów obrotowych. 

Aktywa obrotowe Grupy Emitenta na koniec I pół. 2013 r. wyniosły 191 311 tys. zł, a ich głównym składnikiem, podobnie jak 
w I pół. 2012 r. oraz latach 2010 – 2012 były zapasy. Wartość zapasów wyniosła 156 174 tys. zł, co stanowiło 81,6% 
aktywów obrotowych razem. Na koniec I pół. 2013 r., w stosunku do końca 2012 r., nastąpił wzrost udziału w strukturze 
aktywów obrotowych pozycji należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności do kwoty 23 257 tys. zł (12,2% 
udziału w aktywach obrotowych). Wzrost ten wynikał z sezonowości sprzedaży Grupy Emitenta. Również spadek wartości 
majątku obrotowego w pozycji zapasów w stosunku do końca 2012 r. wynika z sezonowości sprzedaży. Aktywa obrotowe 
razem na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 191 311 tys. zł, co oznacza wzrost o 0,8% w stosunku do okresu rok wcześniej. 
Środki pieniężne na koniec I pół. 2013 wyniosły 10 440 tys. zł, co odpowiadało za 5,5% aktywów obrotowych (spadek o 7,3% 
w stosunku do I pół. 2012 r.). 
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Tabela: Zestawienie aktywnych kredytów i pożyczek w Grupie Emitenta na Dzień Prospektu (tys. zł) 

Nazwa (firma) 
jednostki / Siedziba 

Kwota kredytu / 
pożyczki wg umowy 

Kwota kredytu 
pozostała do 

spłaty w 
wartości 

nominalnej 

Warunki 
oprocentowania 

Oprocent. 
efektywne   

Termin 
spłaty / data 
zakończenia  

Zabezpieczenia 

kwota waluta 

Bank BRE   
Warszawa* 

10 000 PLN - 

Limit kredytowy 
umożliwiający 
realizację zleceń w 
zakresie akredytyw 

Wibor 1M + 
marża 
banku 

10.04.2014 

1. Weksel własny in blanco  
2. Zastaw rejestrowy na zapasach 
magazynowych  
3. Oświadczenie o poddaniu się 
egzekucji 

BNP Paribas Bank 
Polska S.A 
Warszawa**  

1 560 PLN - 

Limit kredytowy 
umożliwiający 
realizację zleceń w 
zakresie akredytyw 
i gwarancji 

- 30.08.2016 

1. Oświadczenie o poddaniu się 
egzekucji                                                                                                                                                                                                   
2. Gwarancja Bankowa na kwotę 1 
559 977,80 PLN                                                                                                                                                                                    
3. Gwarancja Bankowa na kwotę 3 
723 563,89 EUR                                                                                                                                                                                   
4. Gwarancja Bankowa na kwotę 787 
126,75 USD 

3 724  EUR - 

787 USD - 

ALIOR Bank S.A. 
Warszawa*** 

12 600 PLN 6 155  

Limit kredytowy 
umożliwiający 
korzystanie z 
kredytu w rachunku 
bieżącym oraz 
realizację zleceń w 
zakresie gwarancji 

- 

11.10.2014 

1. Hipoteka łączna na 
nieruchomościach spółki                                                                                                                                                                                           
2. Zastaw rejestrowy na rachunkach 
Spółki oraz akcjach DCG SA  
3. Oświadczenie o poddaniu się 
egzekucji 
4. Cesja wierzytelności z kontraktu 
5. Cesja praw z polisy 
ubezpieczeniowej  

5 000 EUR  - 
 

- 

800 USD -  
 

- 

Bank Pekao S.A. 
Warszawa 

7 000 PLN 6 798 

kredyt w rachunku 
bieżącym, 
oprocentowany 
WIBOR 1M + 
marża banku  

3,18% 31.03.2014 

1. Hipoteka Kaucyjna, 
2. Zastaw Rejestrowy na zapasach                                                                                                                                                                                                                   
3. Oświadczenie o poddaniu się 
egzekucji 
4. Cesja praw z polisy 
ubezpieczeniowej 

Bank Pekao S.A. 
Warszawa 

2 500 PLN  -  

Limit kredytowy 
umożliwiający 
realizację zleceń w 
zakresie akredytyw 
i gwarancji 

- 31.03.2014 

1. Zastaw Rejestrowy na zapasach                                                                                  
2. Oświadczenie o poddaniu się 
egzekucji 
3. Cesja praw z polisy 
ubezpieczeniowej 

(*) limit umożliwiający realizację zleceń w zakresie akredytyw. Limit został zaciągnięty 23.09.2004r.;  
(**) wielocelowa linia kredytowa ograniczona obecnie do wystawionych w jej ramach akredytyw i gwarancji bankowych. Linia 
Kredytowa została zaciągnięta 31.08.2006r.;  
(***) wielocelowa linia kredytowa uprawniająca do korzystania z kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 10.000 tys. PLN 
oraz realizacji zleceń w zakresie gwarancji bankowych do kwoty 2.600 tys. PLN, 5.000 tys. EUR oraz 800 tys. USD. Umowa 
wielocelowa podpisana została 11.09.2013 r., 

Źródło: Grupa Emitenta 

10.4 Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu 
zasobów kapitałowych, które miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio 
lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta 

W okresie historycznych i śródrocznych informacji finansowych Grupa Emitenta finansowała swoją działalność przede 
wszystkim kapitałem własnym, długoterminowymi i krótkoterminowymi kredytami, środkami z emisji obligacji oraz 
handlowymi zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług, które wspierały finansowanie majątku obrotowego.  
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Na koniec 2012 roku struktura finansowania przedstawiała się jak wskazano na wykresie poniżej. 

 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie informacji finansowych Grupy Emitenta 

Zadłużenie Grupy Emitenta z tytułu długoterminowych i krótkoterminowych kredytów i pożyczek na koniec 2012 r. wyniosło 
161 646 tys. zł, co stanowiło 25,2% sumy bilansowej. 

Na koniec I pół. 2013 roku struktura finansowania przedstawiała się jak wskazano na wykresie poniżej. 

 

Zadłużenie Grupy Emitenta z tytułu długoterminowych i krótkoterminowych kredytów i pożyczek na koniec I pół. 2013 r. 
wyniosło 157 918 tys. zł, co stanowiło 25,4% sumy bilansowej. 

W okresie przypadającym po śródrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za I pół. 2013 r. zaszły następujące 
istotne zmiany dotyczące struktury finansowania oraz źródeł kapitału Grupy Emitenta w związku z Refinansowaniem 
Zadłużenia:  

 W dniu 13.08.2013 r. w wyniku ugody zawartej z Raport 5 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem 
Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Krakowie, z wierzycielem Fortis Lease Polska sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie oraz z wierzycielem BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, nastąpiło 
refinansowanie zadłużenia Grupy Emitenta, polegające na spłacie całości dotychczasowego zadłużenia w Grupie 
BNP Paribas w wyniku pozyskania środków z emisji akcji serii M oraz emisji obligacji serii D. 

 W dniu 13.08.2013 r. Grupa Emitenta dokonała przydziału 140.000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 
140 mln złotych, zapadających w 2018 r. Wszystkie zaoferowane obligacje serii D zostały objęte i opłacone. 

 W dniu 13.08.2013 r. Grupa Emitenta dokonała przydziału 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M, 
emitowanych w ramach subskrypcji prywatnej, o wartości nominalnej 0,20 zł każda i cenie emisyjnej wynoszącej 
0,80 zł za jedną akcję serii M. W dniu 16.09.2013 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału we właściwym 
sądzie rejestrowym. W związku z powyższym kapitał własny Grupy Emitenta uległ zwiększeniu o 32 mln zł 
pomniejszone o koszty emisji. 
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 W dniu 16.08.2013 r. Grupa Emitenta dokonała przedterminowego wykupu obligacji serii C o łącznej wartości 
nominalnej 50 mln złotych z pierwotnym terminem wykupu 20.12.2013 r. Wykup został dokonany według wartości 
nominalnej obligacji wraz z naliczonymi odsetkami, 

 W dniu 11 września 2013 r. Emitent podpisał umowę wielocelową o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 10,0 
mln zł, limit gwarancyjny 1 na kwotę 5,0 mln euro, limit gwarancyjny 2 na kwotę 800,0 tys. USD i limit gwarancyjny 
3 na kwotę 2,6 mln zł z Alior Bank S.A.  

Skutkiem powyżej opisanych działań zadłużenie Grupy Emitenta uległo zmniejszeniu o ponad 80 mln zł, w czym zawarta jest 
nominalna redukcja zobowiązań w wysokości ponad 50 mln zł wynikająca z porozumienia z Grupą BNP i Funduszem 
Sekurytyzacyjnym oraz spłata pozostałej części z środków pozyskanych z emisji akcji serii M i obligacji serii D. 

Zgodnie z warunkami emisji Obligacji serii D opisanymi szczegółowo w pkt. 22 III Części Prospektu przewidziano szereg 
ograniczeń w zakresie wypłaty dywidendy lub wypłaty zaliczki na jej poczet bez zgody obligatariuszy, tj. zakaz 
rekomendowania WZ przez Zarząd Emitenta podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, zakaz wnioskowania przez Zarząd 
Emitenta o wypłatę dywidendy oraz zobowiązanie Zarządu Emitenta do każdorazowego informowania WZ, w przypadku 
zgłoszenia przez akcjonariuszy projektu uchwały o dokonanie wypłaty, że wypłata taka stanowić będzie naruszenie 
warunków emisji Obligacji serii D.  

Ponadto zgodnie z umową kredytową z Alior Bankiem z dnia 11 września 2013 r. opisaną szczegółowo w pkt. 22 III Części 
Prospektu Emitent zobowiązał się, iż bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, nie będzie rekomendował, czy też wnioskował o 
wypłatę zysku w formie dywidendy lub zaliczki na jej poczet lub w innej formie oraz o dokonanie innej płatności z tytułu 
posiadania akcji w kapitale zakładowym przez jakiegokolwiek akcjonariusza. 

Szczegółowy opis zawartych ugód oraz warunków emisji Obligacji serii D oraz obowiązujących umów kredytowych znajduje 
się w punkcie 22 części III Prospektu. 

Grupa Emitenta, podobnie jak w latach poprzednich, zamierza rozwijać sieć sprzedaży detalicznej. Rozwój sieci detalicznej, 
wzorem lat ubiegłych, będzie finansowany ze środków pochodzących z działalności operacyjnej. 

Grupa Emitenta posiada ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitałowych wynikające z Umowy Emisyjnej oraz 
Warunków emisji Obligacji serii D tzw. kowenantów, tj. szczegółowych i restrykcyjnych klauzul zobowiązujących Emitenta 
(np. w zakresie płatności kwot, ustanowienia zabezpieczenia, utrzymywania pewnych parametrów finansowych w 
określonych granicach pod groźbą konieczności uzupełnienia zabezpieczenia lub żądania przedterminowego wykupu). 
Kowenanty regulują w szczególności (z ustanowionymi wyjątkami) poziom zadłużenia w stosunku do EBITDA i kapitałów 
własnych, poziom gotówki, konieczność przeglądu sprawozdań kwartalnych, zakazują wypłaty dywidendy, zaciągania 
zadłużenia, ustanawiania zabezpieczeń, zbywania aktywów, zobowiązują do udzielania szeregu dodatkowych informacji, 
działania zgodnie z prawem, przestrzegania postanowień innych umów, dotyczących zadłużenia, ograniczają też znacznie 
możliwość zmian biznesowych i organizacyjnych w Grupie Emitenta. Szczegółowy opis warunków emisji Obligacji serii D 
wraz z kowenantami znajduje się w punkcie 22 części III Prospektu. 

10.5 Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do 
zrealizowania zakupów rzeczowych aktywów trwałych i innych głównych 
inwestycji Emitenta w przyszłości, co do których jego organy 
zarządzające podjęły już wiążące decyzje 

Grupa Emitenta podjęła wiążące zobowiązania co do przyszłych nakładów inwestycyjnych, na rozwój sieci sprzedaży 
detalicznej, opisane w pkt. 5.2.3 III Części Prospektu. Rozwój sieci sprzedaży będzie finansowany ze środków 
pochodzących z działalności operacyjnej Grupy Emitenta. 

11 BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE  

11.1 Badania i Rozwój 

W okresie objętym zakresem Prospektu, Emitent ani żadna ze spółek z jego Grupy Kapitałowej nie opracowała strategii 
badawczo – rozwojowej i nie wydatkowała żadnych kwot na powyższe badania. Emitent ani żadna ze spółek z jego Grupy 
Kapitałowej nie sponsorowały w tym okresie działań, o których mowa powyżej. Emitent ani żadna ze spółek z jego Grupy 
Kapitałowej nie prowadziły i nie prowadzą żadnych prac badawczo – rozwojowych.  
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11.2 Patenty i Wzory Przemysłowe 

Emitent ani żadna ze spółek z jego Grupy Kapitałowej nie posiada żadnych zarejestrowanych patentów ani wzorów 
przemysłowych. Emitent ani żadna ze spółek z jego Grupy Kapitałowej nie złożyła żadnego wniosku o rejestrację w Urzędzie 
Patentowym takich patentów i wzorów przemysłowych.  

11.3 Znaki Towarowe 

Przysługujące Emitentowi Znaki Towarowe  

Emitentowi przysługują prawa z rejestracji (oznaczonych w tabeli poniżej literą „R”) oraz prawa pierwszeństwa do uzyskania 
praw ochronnych z tytułu zgłoszenia (oznaczonych w tabeli poniżej literą „Z”) następujących znaków towarowych:  

L
Lp. 

Treść słowna znaku i numer znaku 
towarowego (R) lub numer 

zgłoszenia (Z) 

Postać przedstawieniowa znaku 
Data końcowa okresu ochronnego 

Terytorium, na którym znak 
towarowy podlega ochronie 

1
1. 

WÓLCZANKA 

(R-96449) 
Brak 

23 marzec 2014 r. 

Polska 

2
2. 

RR RICHMAN 

(R-128677) 
 

23 styczeń 2018 r. 

Polska 

4
3. 

WÓLCZANKA 

(R-178701)  

16 marzec 2014 r. 

Polska 

6
4. 

weekend WÓLCZANKA 

(R-179993)  

12 wrzesień 2023 r. 

Polska 

8
5. 

party WÓLCZANKA 

(R-179995)  

12 wrzesień 2023 r. 

Polska 

1
6. 

GENTELMAN WÓLCZANKA 

(R-179997)  

12 wrzesień 2023 r. 

Polska 

1
7. 

LAMBERT pour homme 

(R-179998)  

12 wrzesień 2023 r. 

Polska 

1
8. 

RICHMAN WÓLCZANKA 

(R-180043)  

18 wrzesień 2023 r. 

Polska 

3
9. 

ex'ess 

(R-180044)  

16 marzec 2014 r. 

Polska 

4
10. 

WÓLCZANKA 

(R-198512)  

16 grudzień 2014 r. 

Polska 

4
11. 

LAMBERT LONDON STYLE 
SHIRTING 

(Z – 386378)  

7 czerwca 2021 r. 

Polska 

1
12. 

Luigi Vesari 

(R-197318) 
 

3 październik 2015 r. 

Polska 

1
13.  

Vistula 

(R-138257)  

3 marzec 2019 r. 

Polska 

javascript:WindowOpenGraphic('getMarkAttachment?idMarkAttach=000064123442.JPG');
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2
14. 

Vistula 

(R- 4084745)  

22 październik 2014 r. 

Unia Europejska 

15.  
VISTULA 

(R-4730289)  

20 listopad 2015 r. 

Unia Europejska 

2
16.  

Lantier 

(R-4084752)  

22 październik 2014 r. 

Unia Europejska 

2
17. 

Lantier 

(R-228074)  

11 wrzesień 2018 r. 

Polska 

2
18. 

W.KRUK1840 

(R-72340) 

 

22 luty 2021 r. 

Polska 

2
19. 

KRUK FASHION 

(R-170207) 

 

20 wrzesień 2021 r. 

Polska 

2
20. 

KARNET JUBILERSKI W. KRUK 1840 

(R- 170208) 

. 

20 wrzesień 2021 r. 

Polska 

2
21. 

W. KRUK 

(R-203217) 
Brak 

7 październik 2016 r. 

Polska 

2
22. 

KRUK FASHION 

(R- 203218) 
Brak 

7 październik 2016 r. 

Polska 

2
23. 

WAVE BY W. KRUK 

(R- 208288) 
Brak 

23 marzec 2017 r. 

Polska 

2
24. 

ŻYWIOŁY 

(R -214951) 
                Brak 

28 września 2017 r.   

Polska 

3
25. 

THE MEN”S WORLD 

(R – 243950)  

6 września 2020 r.  

Polska 

3
26. 

THE MEN”S WORLD 

(R- 243951) 
Brak 

6 września 2020 r.  
Polska 

3
27. 

VISTULA RED 

(R-234419) 
 

5 października 2019 r.  

Polska 

3
28. 

W.KRUK NIECH ŚWIAT SIĘ  
ZA TOBĄ OGLĄDA 

(R – 242710) 

Brak 
3 listopada 2020 r.  

Polska 

3
29. 

JEDYNY 

(R- 234751) 
Brak 

7 października 2016 r.  

Polska 
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3
30. 

VISTULA THE MEN’S WORLD 
( R- 252460) 

 

28 listopada 2021 r.  
Polska 

3
31. 

MAGIA PREZENTÓW 
(R-255928) 

 

23 grudnia 2021 r.  
Polska 

32. 
MAGIA PREZENTÓW  

W.KRUK 1840 
(R-255929) 

 

23 grudnia 2021 r.  
Polska 

33. 
Vistula 

(Z-399645) 
Brak 

20 kwietnia 2022 r. 

Polska 

34. 
Vistula Group  

(Z-399640) 
 

20 kwietnia 2022 r. 

Polska 

35. 
Vistula Group  

(Z-399643) 

 

20 kwietnia 2022 r. 

Polska 

36. 
W.KRUK 1840 

(Z-399641) 

 

20 kwietnia 2022 r. 

Polska 

37. 
Vistula the jazz world 

(Z-399642) 

 

20 kwietnia 2022 r. 

Polska 

38. 
Vistula the jazz world 

(Z-399644) 

 

20 kwietnia 2022 r. 

Polska 

39. 
Wólczanka  

(Z – 400599) 
 

18 maja 2022 r. 

Polska 

40. 
Wólczanka 

(Z-400606) 
 

18 maja 2022 r. 

Polska 

41.                                                            KRUK Brak  13.06.2022 r. 
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                  (Z-401511) Polska  

42. 
W.KRUK 1840 

                 (Z – 411592) 
 

12.03.2023 r.  

Polska  

 

 

43. 
VESARI 

(Z-413711) 

 

30.04.2023 r.  

Polska  

Obciążenia na znakach towarowych ustanowione  w postaci zastawów rejestrowych zostały opisane w punkcie 22 części III 
Prospektu.  

Emitent udziela upoważnień (licencji) na korzystanie z przysługujących mu znaków towarowych na podstawie  umów o 
współpracy zawieranymi z podmiotami trzecimi, które są producentami wyrobów oferowanych przez Emitenta, a także na 
podstawie  umów o współpracy zawieranych z podmiotami trzecimi, które prowadzą salony firmowe lub zajmują się 
dystrybucją detaliczną towarów Spółki. 

Przysługujące spółce z Grupy Kapitałowej Emitenta - DCG SA Znaki Towarowe  

DCG SA przysługują prawa z rejestracji (oznaczonych w tabeli poniżej literą „R”) następujących znaków towarowych:  

L
Lp. 

Treść słowna znaku i numer znaku 
towarowego (R)  

Postać przedstawieniowa znaku 

Data końcowa okresu ochronnego 

Terytorium, na którym znak 
towarowy podlega ochronie 

1
1. 

DC DENI CLER    

(R-98996) 

 

24 listopad 2014 r. 

Polska 

2
2. 

DC DENI CLER UOMO 

(R-169412)  

8 lipiec 2022 r. 

Polska 

2
3. 

DCG DENI CLER GROUP  

(Z-418479) 
 

2 września 2023 r. 

Polska 

2
4. 

DC DENI CLER 

(IR – 787896) 

 

28 luty 2022 r. 

 świat  

(34 państwa w ramach WIPO) 

2
5. 

DENI CLER 

(R-006534952) 
brak 

20 grudzień 2017 r. 

Unia Europejska 

2
6. 

DENI CLER MILANO 

(R-008303646) 
 

 

16 czerwiec 2019 r. 

Unia Europejska 
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DCG S.A. udziela upoważnień (licencji) na korzystanie z przysługujących jej znaków towarowych na podstawie umów o 
współpracy zawieranymi z podmiotami trzecimi, które prowadzą salony firmowe DCG.  

Udzielone przez Emitenta na rzecz osób trzecich licencje do korzystania z przysługujących Emitentowi znaków 
towarowych  

Lp. Data zawarcia Umowy i podmiot Znak towarowy Zakres 

1. 

Umowa licencyjna zawarta z Firmą PPHU, 
Gorzkowska Longina z siedzibą w Pruszkowie w 
dniu 14 kwietnia 2004 roku 
 

Vistula 
Luigi Vesari 

Produkcja i dystrybucja krawatów, opatrzonych 
niniejszymi znakami towarowymi 

2. 
Umowa zawarta z P.W. KAEL Spółka Jawna z 
siedzibą w Zabierzowie w dniu 24 lutego 2003 
roku 

Vistula 
 

Produkcja i wytwarzanie krawatów oraz opakowań, 
etykiet i innych akcesoriów związanych z ich 
używaniem lub ekspozycją, a także sprzedaży 
wyrobów oznaczonych tymi znakami 

3. 
Umowa zawarta z AMB z siedzibą w Warszawie w 
dniu 21 stycznia 1999 roku 

Lantier 
Produkcja skarpet i podkolanówek męskich oraz 
sprzedaży tych towarów opatrzonych niniejszym 
znakiem towarowym 

4. 
Umowa zawarta z AMB TRADING & 
MANAGEMENT CONSULTING z siedzibą w 
Warszawie w dniu 29 listopada 2005 roku 

Luigi Vesari 
Produkcja skarpet i podkolanówek męskich oraz 
sprzedaży tych towarów opatrzonych niniejszym 
znakiem towarowym 

5. 
Umowa zawarta z Firmą P.H.U. „AL.” Agnieszka 
Leszczyńska z siedzibą w Białymstoku w dniu 2 
stycznia 2006 roku 

Vistula 
Luigi Vesari 

Produkcja i dystrybucja artykułów odzieży 
konfekcyjnej męskiej opatrzonych niniejszymi 
znakami towarowymi 

Przysługujące Emitentowi prawa do korzystania ze znaków towarowych stanowiących własność   osób trzecich:  

Umowy dystrybucji dla handlu detalicznego (marka Omega, Longines, Rado, Tissot, Certina) zawarte dnia 20 
listopada 2005 roku pomiędzy Spółką a The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wraz z 
porozumieniem dodatkowym do umowy dystrybucji dla handlu detalicznego z dnia 20 listopada 2005 roku  

Na podstawie umów Emitent został wyznaczony oficjalnym, autoryzowanym sprzedawcą detalicznym produktów marki 
Omega, Longines, Rado, Tissot i Certina. Emitent na mocy Umów upoważniony został do prowadzenia we własnym imieniu i 
na własny rachunek sprzedaży produktów pod wymienionymi markami. Umowa została zawarta na czas oznaczony, 
i podlega automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy roczne. 

Umowa dystrybucyjna zawarta dnia 1 listopada 2010 roku z ROLEX S.A. z siedzibą w Genewie  

Na podstawie umowy dystrybucyjnej Emitent uzyskał prawo do dystrybucji towarów oznaczonych znakiem towarowym Rolex 
w salonie firmowym marki W.KRUK mieszczącym się w Warszawie przy Placu Konstytucji 6. Umowa została zawarta na 
czas nieoznaczony.  

Umowa dystrybucyjna zawarta dnia 1 listopada 2010 roku z ROLEX S.A. z siedzibą w Genewie  

Na podstawie umowy dystrybucyjnej Emitent uzyskał prawo do dystrybucji towarów oznaczonych znakiem towarowym: 
Rolex w salonie firmowym marki W.KRUK mieszczącym się w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 8. Umowa została 
zawarta na czas nieoznaczony. 

Umowa dystrybucyjna zawarta dnia 1 listopada 2011 roku z ROLEX S.A. z siedzibą w Genewie  

Na podstawie umowy dystrybucyjnej Emitent uzyskał prawo do dystrybucji towarów oznaczonych znakiem towarowym: 
Rolex w salonie firmowym marki W.KRUK mieszczącym się w Katowicach w centrum handlowym Silesia City Center. 
Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. 

Umowa dystrybucyjna zawarta dnia 1 grudnia 2012 roku z ROLEX S.A. z siedzibą w Genewie  
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Na podstawie umowy dystrybucyjnej Emitent uzyskał prawo do dystrybucji towarów oznaczonych znakiem towarowym: 
Rolex w salonie firmowym marki W.KRUK mieszczącym się w Warszawie w centrum handlowym Galeria Mokotów. Umowa 
została zawarta na czas nieoznaczony. 

Umowa dystrybucyjna zawarta dnia 1 listopada 2010 roku z Uhren–Vertriebsgesellschaft M.B.H. z siedzibą w 
Wiedniu  

Na podstawie umowy dystrybucyjnej Emitent uzyskał prawo do dystrybucji towarów oznaczonych znakiem towarowym: 
Breitling w salonie firmowym marki W.KRUK mieszczącym się w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 8, a także w sklepie 
internetowym.  

Umowa została zawarta na czas oznaczony i podlega automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy.  

11.4 Licencje 

Przysługujące Emitentowi i DCG SA prawa do użytkowania programów komuterowych (licencje): 

Według złożonego oświadczenia Emitent i spółki z Grupy Kapitałowej posiadają wymagane licencje na użytkowane przez 
siebie programy komputerowe. Emitent posiada m.in. licencje na oprogramowanie Microsoft Dynamics NAV (system ERP), 
służące do efektywnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Aplikacja ta stanowi zintegrowane rozwiązanie biznesowe 
wspomagające zarządzanie magazynem, finansami, planowaniem i obsługą produkcji, dystrybucją, sprzedażą. Emitent 
korzysta także z licencji na oprogramowanie EGERIA (system kadrowo-płacowy, ewidencja środków trwałych), GMSOFT 
(zarządzanie sprzedażą detaliczną w sieci salonów firmowych), QLIKVIEW (system analiz biznesowych), V-DESK 
(zarządzanie obiegiem dokumentów). 

DCG SA posiada m.in. licencję na oprogramowanie finansowo-księgowe  SOFTLAB ASSECO BS (system klasy ERP). 
Ponadto obydwie spółki korzystają z systemu GMSOFT - dedykowanego rozwiązania do kompleksowego zarządzania siecią 
sprzedaży detalicznej, obejmującego centralę firmy, zaplecze sklepu (back-office) oraz punkt sprzedaży (POS). System ten 
wspiera obsługę procesów biznesowych związanych z zarządzaniem produktami, zapasami, sprzedażą a także relacjami z 
klientem. 

11.5 Domeny 

Przysługujące Emitentowi prawa do domen internetowych: 

LP Nazwa domeny 

1. lantier.com.pl 

2. lantier.eu 

3. vesari.eu 

4. vistula.com.pl 

5. vistula.eu 

6. vistulagroup.com 

7. vistulagroup.com.pl 

8. vistulagroup.eu 

9. vistulagroup.pl 

10. vistula.pl 

11. vistulared.com 

12. vistulared.com.pl 

13. vistulared.eu 

14. vistulared.pl 

15. vistulawolczanka.com 

16. vistulawolczanka.eu 

17. vistulawolczanka.pl 

18. wkruk.com.pl 

19. wkruk.eu 

20. wkruk.pl 

21. wolczanka.com.pl 

22. wolczanka.eu 

http://lantier.eu/
http://vesari.eu/
http://vistula.eu/
http://vistulagroup.com/
http://vistulagroup.eu/
http://vistulared.com/
http://vistulared.eu/
http://vistulawolczanka.com/
http://vistulawolczanka.eu/
http://wkruk.eu/
http://wolczanka.eu/
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23. wolczanka-online.com 

24. wolczanka-online.com.pl 

25. wolczanka-online.pl 

Przysługujące DCG SA prawa do domen internetowych: 

LP Nazwa domeny 

1.    denicler.eu 

2.    denicler.com.pl 

12 INFORMACJE O TENDENCJACH  

12.1 Informacje o istotnych tendencjach w produkcji, sprzedaży, zapasach 
oraz kosztach i cenach sprzedaży 

W okresie od zakończenia 2012 r. do Dnia Prospektu w Grupie Emitenta obserwowana jest poprawa rentowności sprzedaży, 

osiągana zarówno w segmencie odzieżowym, jak również w segmencie jubilerskim. W I półroczu 2013 r. przychody ze 

sprzedaży Grupy Emitenta wyniosły ogółem 185,8 mln zł (spadek o 0,9%) w stosunku do I półrocza 2012 r., przy czym 

segment odzieżowy przyniósł 112,2 mln zł (spadek o 1,7%), natomiast segment jubilerski przyniósł 69,7 mln zł (spadek o 

1,5%). Tendencja spadkowa w kolejnych miesiącach 2013 r. utrzymała się w segmencie odzieżowym. Do ujemnej dynamiki 

przychodów segmentu odzieżowego przyczyniło się znaczące obniżenie przychodów poza siecią detaliczną, tj. usług 

przerobu uszlachetniającego i sprzedaży hurtowej. Równocześnie w Grupie Emitenta przełamany został trend spadkowy w 

obszarze realizowanych marż brutto, który został zapoczątkowany w roku 2011 i był wynikiem niestabilnej sytuacji na rynku 

walutowym oraz surowcowym. Spadek cen surowca oraz względne ustabilizowanie się polskiej waluty w okresie minionego 

półrocza spowodowały spadek cen zakupu produktów. Marża brutto w segmencie odzieżowym wyniosła w I półroczu 2013 r. 

54,5% wobec 51,7% w analogicznym okresie 2012 r. W segmencie jubilerskim marża brutto zwiększyła się do 50,4% z 

poziomu 48,6% w I półroczu 2012 r. Poziom marż w kolejnych miesiącach 2013 r. kontynuował pozytywną tendencję. 

Poziom cen sprzedaży w Grupie Emitenta nie uległ istotnym zmianom. Równocześnie z uwagi na stabilizację w obszarze 

przychodów Grupa Emitenta w kolejnych okresach notuje pogorszenie wskaźnika obrazującego zarządzanie zapasami i 

nominalny przyrost wartości zapasów oraz polepszenie wskaźnika obrazującego zarządzanie zobowiązaniami i 

należnościami.  

W roku 2013 Grupa Emitenta kontynuuje proces optymalizacji i obniżania kosztów ogólnych działalności (koszty ogólne 

działalności stanowiły 10,5% przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2013 r. wobec 10,6% w I półroczu 2012 r.), a także 

kosztów sprzedaży z uwagi na względne ustabilizowanie się polskiej waluty względem analogicznego okresu roku ubiegłego. 

Koszty sprzedaży wyniosły 66,8 mln zł i były niższe 3,7% w stosunku do poziomu z I półrocza 2013 r. 

W roku 2013 Grupa Emitenta zamierza w dalszym ciągu koncentrować się na zarządzaniu markami odzieżowymi i 

jubilerskimi oraz siecią sprzedaży. W zakresie produkcji Emitent będzie dążył do zakończenia procesu outsourcingu poprzez 

sprzedaż ostatniego własnego zakładu produkcyjnego, jednakże w ocenie Zarządu obecnie oferowane ceny nie 

odzwierciedlają rzeczywistej wartości tego aktywa. Emitent będzie także kontynuował, dbając o odpowiednią kontrolę jakości 

i procesu produkcyjnego, poszukiwania partnerów i dostawców na rynkach o atrakcyjnym stosunku ceny do jakości usługi / 

towaru. W zakresie sieci sprzedaży Emitent planuje poniesienie nakładów na kolejne salony i stoiska firmowe, szczególnie w 

segmencie jubilerskim, a także odświeżenie wybranych lokali. Emitent będzie kontynuował ścisłą kontrolę kosztów, w tym 

kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu. Emitent będzie się koncentrować na działaniach zmierzających do zwiększenia 

przychodów ze sprzedaży oraz poprawienia efektywności funkcjonującej sieci detalicznej w celu zrekompensowania ujemnej 

dynamiki przychodów, zanotowanej w związku ze spadkiem przychodów z przerobu uszlachetniającego i sprzedaży 

hurtowej. 

Emitent nie przewiduje istotnych zmian w strukturze przychodów wg poszczególnych grup asortymentowych i wiodących 

marek. 

http://wolczanka-online.com/
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12.2 Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych 
elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego 
prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy 
Emitenta 

Głównymi czynnikami zewnętrznymi mającymi istotny wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę w roku 2013 były względnie 

stabilne kursy walutowe oraz spadające ceny surowców, głównie złota i srebra, które wpłynęły na obniżenie kosztów zakupu 

i wzrost marż w obydwu segmentach działalności. Spółka jako importer netto posiada dużą wrażliwość szczególnie na 

wzrost/spadek kursu euro oraz dolara amerykańskiego do złotego, które kształtują koszty zakupu surowców do produkcji, 

biżuterii, odzieży i asortymentu uzupełniającego, a także wysokość czynszów płaconych przez Spółkę za wynajmowane 

powierzchnie handlowe. Kurs walutowy wpływa też na poziom wyceny zobowiązań (poręczeń) udzielonych w walutach.  

W ocenie Emitenta powyższe czynniki nadal mogą i będą mieć wpływ na bieżące wyniki oraz perspektywy działalności 

Emitenta. 

Natomiast od strony popytu głównymi czynnikami, mogącymi mieć wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta, przynajmniej do 

końca bieżącego roku obrotowego, są czynniki makroekonomiczne, takie jak: 

• tempo wzrostu gospodarczego Polski, 

• kształtowanie się wskaźników zatrudnienia i bezrobocia oraz dynamiki płac,  

• poziom stóp procentowych, zarówno w Polsce, jak w innych krajach (np. Szwajcaria), 

• kształtowanie się kursu polskiej waluty do głównych walut światowych (USD, EUR, CHF),  

• inflacja, 

• wskaźniki nastroju konsumentów,  

• skłonność ludności do oszczędzania. 

Wymienione czynniki makroekonomiczne kształtują bezpośrednio i pośrednio dochody rozporządzalne klientów, ich siłę 

nabywczą, a także skłonność do zwiększania lub ograniczania wydatków konsumpcyjnych. Szczególnie dużą siłę 

oddziaływania ma sytuacja na rynku pracy oraz kurs walutowy w powiązaniu ze stopami procentowymi (z uwagi na 

długoterminowe kredyty walutowe zaciągnięte przez część potencjalnych klientów Emitenta). Wszelka dalsza niepewność w 

zakresie sytuacji makroekonomicznej na świecie i w Polsce oraz w zakresie indywidualnych perspektyw zatrudnienia i 

dochodów będą wpływały na spadek popytu na markową odzież i biżuterię, w tym oferowaną przez Emitenta. 

W opinii Emitenta, poza wyżej wymienionymi oraz czynnikami ryzyka przedstawionymi w części II Prospektu, nie występują 

żadne tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, które mogłyby mieć znaczący wpływ na 

perspektywy Emitenta do końca bieżącego roku obrotowego. 

13 PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE 

Emitent nie podawał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych ani szacunkowych wyników finansowych oraz 
podjął decyzję o nieprzedstawianiu ich w Prospekcie. 

14 ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY 

ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA  

14.1 Informacje o osobach wchodzących w skład organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych oraz o osobach zarządzających wyższego 
szczebla mających znaczenie dla zarządzania Spółką 

14.1.1 Zarząd  

Na Dzień Prospektu, w skład Zarządu Emitenta wchodzi trzech członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu oraz dwóch 
Wiceprezesów Zarządu. 
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14.1.1.1 Grzegorz Pilch – Prezes Zarządu  

Wiek: 45 lat 

Adres miejsca pracy: ulica Starowiślna 48, 31 – 035 Kraków  

Data powołania do Zarządu Emitenta: 15 lipca 2008 roku   

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1995 roku uzyskał licencję maklera papierów 
wartościowych. W 1997 roku uzyskał licencję maklera giełdowego. 

Doświadczenia zawodowe: 

1993 – 1999 Dom Maklerski Penetrator S.A. – kolejno na stanowiskach asystenta maklera, 
maklera, zastępcy kierownika działu operacyjnego, kierownika działu operacyjnego, 
zastępcy dyrektora Biura Maklerskiego w Krakowie. 

1999 – 2001 Alma Market S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny 

2001 – 2008 Alma Market S.A. – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający 

Od 07.2008  Vistula Group S.A. – kolejno Wiceprezes Zarządu, następnie od 10.2009 roku 
Prezes Zarządu 

 Pan Grzegorz Pilch nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Grzegorz Pilch pełnił funkcję (rozumianą jako bycie członkiem organu administracyjnego, 
zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach: 

w przeszłości: 

- Alma Market S.A. – Wiceprezes Zarządu  

- Galeria Centrum Sp. z o.o. – Członek Zarządu  

- Dom Maklerski Penetrator S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 

- Premium Cigars sp. z o.o. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

- Krakchemia S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

- W. KRUK S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

- Wólczanka Production 3 Sp. z o.o.  – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 

obecnie: 

- Vistula Group S.A. Wiceprezes Zarządu, a następnie Prezes Zarządu  

- Instal Kraków S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 

- DCG S.A. – Członek Rady Nadzorczej.  

Obecnie Pan Grzegorz Pilch jest akcjonariuszem Emitenta. Pan Grzegorz Pilch posiada 240.001 akcji zwykłych na 
okaziciela Emitenta, które stanowią 0,14% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 0,14 % ogólnej liczby 
głosów podczas Walnego Zgromadzenia Emitenta. Ponadto Pan Grzegorz Pilch posiada 430.620 warrantów 
subskrypcyjnych serii C Spółki uprawniających do objęcia 430.620 akcji zwykłych na okaziciela serii J. Ponadto Pan 
Grzegorz Pilch jest akcjonariuszem spółki Pilch Investment spółka komandytowo akcyjna oraz komandytariuszem w spółce 
Protos Venture Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPV sp.k. 

Pan Grzegorz Pilch jest aktywnym inwestorem giełdowym, który dokonuje transakcji nabycia i zbycia na GPW w Warszawie. 
Jednakże w wyniku dokonanych transakcji nigdy nie przekroczył w żadnej z tych spółek poziomu 5% ogólnej liczby głosów 
na Walnym Zgromadzeniu. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem: 

Pan Grzegorz Pilch nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również 
wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej 
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wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został skazany za przestępstwo 
oszustwa.  

Pan Grzegorz Pilch nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej, zarządzającej lub zarządzającej wyższego szczebla 
(o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego 
kadencji znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.  

Pan Grzegorz Pilch nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji związkowych).  

Pan Grzegorz Pilch nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta oraz zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 
emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.  

Pomiędzy Panem Grzegorzem Pilchem a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami na 
stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla nie występują żadne powiązania rodzinne. 

Pan Grzegorz Pilch nie jest pośrednio właścicielem akcji Emitenta. 

Pan Grzegorz Pilch nie był nigdy wpisany na listę dłużników niewypłacalnych. 

14.1.1.2 Mateusz Żmijewski – Wiceprezes Zarządu  

Wiek: 36 lat 

Adres miejsca pracy: ulica Starowiślna 48, 31 – 035 Kraków  

Data powołania do Zarządu Emitenta: 15 lipca 2008 roku   

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (specjalność – rachunkowość) 

Doświadczenia zawodowe: 

1998 – 1999 Rentier s.c. – doradca ubezpieczeniowy 

2000 BTW Investment Services - analityk 

2000 – 2002 Vistula Group S.A. – analityk finansowy, główny księgowy 

2003 – 2006 Vistula Group S.A. – Członek Zarządu 

2008 Reporter S.A. – Członek Zarządu 

Od 07.2008 Vistula Group SA - Wiceprezes Zarządu  

Pan Mateusz Żmijewski nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. 

W okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję (rozumianą jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub 
nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach: 

w przeszłości:  

Trend Fashion Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej, 

Reporter S.A. – Członek Zarządu, 

Galeria Centrum Sp. z o.o – Członek Rady Nadzorczej a następnie Członek Zarządu  

Wólczanka Production 3 Sp. z o.o.  – Członek Rady Nadzorczej, 

 

Obecnie: 

Vistula Group SA – Wiceprezes Zarządu  

DCG S.A. – Członek Rady Nadzorczej. 

Pan Mateusz Żmijewski jest akcjonariuszem Emitenta. Pan Mateusz Żmijewski posiada 351.962 akcje na okaziciela 
Emitenta, które stanowią 0,20 % kapitału zakładowego Spółki  i uprawniają do wykonywania 0,20% ogólnej liczby głosów 
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podczas Walnego Zgromadzenia Emitenta. Ponadto Mateusz Żmijewski jest posiadaczem 231.022 warrantów 
subskrypcyjnych serii C Spółki Vistula Group S.A. uprawniających do objęcia 231.022 akcji zwykłych na okaziciela serii J. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Mateusz Żmijewski nie był wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem w żadnej spółce, nie 
będącej spółką publiczną, notowaną na giełdzie poza opisanymi powyżej akcjami Emitenta. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem: 

Pan Mateusz Żmijewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również 
wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej 
wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został skazany za przestępstwo 
oszustwa.  

Pan Mateusz Żmijewski nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej, zarządzającej lub zarządzającej wyższego 
szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie 
jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.  

Pan Mateusz Żmijewski nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji związkowych).  

Pan Mateusz Żmijewski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 
lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta oraz zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 
emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.  

Pomiędzy Panem Mateuszem Żmijewskim, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami na 
stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla nie występują żadne powiązania rodzinne. 

Pan Mateusz Żmijewski nie jest pośrednio właścicielem akcji Emitenta. 

Pan Mateusz Żmijewski nie był nigdy wpisany na listę dłużników niewypłacalnych. 

14.1.1.3 Radosław Jakociuk – Wiceprezes Zarządu  

Wiek: 39 lat, 

Adres miejsca pracy: ulica Starowiślna 48, 31-035 Kraków  

Data powołania do Zarządu Emitenta: 29 czerwca 2012 roku   

Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii kierunek Zarządzanie i marketing Politechniki Gdańskiej. Posiada tytuł MBA 
uzyskany w 2006 wydany przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów walidowany przez RSM Erasmus University 
w Rotterdamie.  

Doświadczenie zawodowe: 

1996 -1998 AT&T TELFA SA (Lucent Technologies Poland SA) 

2000 – 2012 ETOS SA (specjalista ds. handlowych, następnie dyrektor handlowy i dyrektor ds. 
sprzedaży i marketingu) 

od 06.2012 Vistula Group S.A. – Wiceprezes Zarządu 

Pan Radosław Jakociuk nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta.  

W okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję (rozumianą jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub 
nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach: 

W przeszłości: 

2009 – 2012  – GO2 TOP Sp. z o.o. (obecna nazwa Recotex Sp. z o.o.), Prezes Zarządu  

obecnie: 

Vistula Group SA – Wiceprezes Zarządu, 

DCG S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

Pan Radosław Jakociuk nie jest akcjonariuszem Emitenta i nie posiada warrantów subskrypcyjnych lub innych opcji na akcje 
Emitenta.  

W okresie ostatnich 5 lat Pan Radosław Jakociuk był wspólnikiem/akcjonariuszem w spółce ETOS SA (2009-2010) oraz 
GO2 TOP Sp. z o.o. (2009-2012). 
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Zgodnie ze złożonym oświadczeniem: 

Pan Radosław Jakociuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również 
wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej 
wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został skazany za przestępstwo 
oszustwa;  

Pan Radosław Jakociuk nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej, zarządzającej lub zarządzającej wyższego 
szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie 
jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.  

Pan Radosław Jakociuk nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji związkowych).  

Pan Radosław Jakociuk nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 
lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta oraz zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 
emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 

Pomiędzy Panem Radosławem Jakociukiem, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami na 
stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla nie występują żadne powiązania rodzinne. 

Pan Radosław Jakociuk nie jest pośrednio właścicielem akcji Emitenta.  

Pan Radosław Jakociuk nie był nigdy wpisany na listę dłużników niewypłacalnych. 

14.1.2 Rada Nadzorcza  

Na Dzień Prospektu, w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi sześciu członków Rady Nadzorczej. 

14.1.2.1 Jerzy Mazgaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Wiek: 53 lata 

Adres miejsca pracy: ul. Armii Krajowej 28, 30-150 Kraków 

Data powołania do Rady Nadzorczej Emitenta: 30 czerwca 2008 roku   

Studiował germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

Doświadczenia zawodowe: 

Pan Jerzy Mazgaj jest głównym akcjonariuszem i Prezesem Zarządu Alma Market S.A. Funkcję Prezesa Zarządu Alma 
Market S.A. pełni od maja 1999 roku. Pełni również funkcje w spółkach zależnych od Alma Market S.A.: w Krakchemia S.A. 
jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, w Alma Development Sp. z o.o., Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska SA 
(poprzednia nazwa Krakowski Kredens Sp. z o.o.), AM1 Sp. z o.o., AM2 Sp. z o.o. oraz FLOR Sp. z o.o. jako Prezes 
Zarządu. Do 2007 roku był udziałowcem Paradise Group Sp. z o.o., która jest przedstawicielem w Polsce takich marek jak: 
Ermenegildo ZEGNA, Burberry, Church, JM Weston. Jerzy Mazgaj jest także głównym udziałowcem spółki Premium Cigars 
Sp. z o.o. będącej przedstawicielem wszystkich marek cygar kubańskich w Polsce, a także udziałowcem spółki Evergood 
Sp. z o.o. 

Pan Jerzy Mazgaj jest członkiem: Rotary Club, Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Izby Przemysłowo - Handlowej w 
Krakowie, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Krakowa oraz Polskiego Klubu Koneserów. 

Pan Jerzy Mazgaj prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta działalność opisaną powyżej. 

W okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję (rozumianą jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub 
nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach: 

w przeszłości:  

W.KRUK S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 

obecnie: 

Vistula Group S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

DCG S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Alma Market S.A. – Prezes Zarządu, 

Krakchemia S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
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Premium Cigars Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Evergood Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Alma Development Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 

Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska SA – Prezes Zarządu, 

AM 1 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu  

AM 2 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu  

Flor Sp. z o.o. – Prezes Zarządu  

IVY Capital Sp. z o.o. – Prezes Zarządu  

Obecnie Pan Jerzy Mazgaj nie jest bezpośrednio akcjonariuszem Spółki Pan Jerzy Mazgaj posiada pośrednio, jako główny 
akcjonariusz oraz Prezes Zarządu spółki pod firmą ALMA MARKET S.A. oraz Krakchemia S.A. (podmiot zależny od ALMA 
MARKET S.A,) 14 974 589 akcji Emitenta stanowiących 8,61% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 8,61% 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Jerzy Mazgaj był wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem następujących spółkach: 

W przeszłości: 

Flor Sp. z o.o.  

nadal:  

Obecnie Pan Jerzy Mazgaj jest wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem w następujących spółkach: 

ALMA MARKET S.A. 

Premium Cigars Sp. z o.o. 

IVY Capital Sp. z o.o. 

Evergood Sp. z o.o.  

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem: 

Pan Jerzy Mazgaj nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również 
wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej 
wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został skazany za przestępstwo 
oszustwa.  

Pan Jerzy Mazgaj nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej, zarządzającej lub zarządzającej wyższego szczebla (o 
której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji 
znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

Pan Jerzy Mazgaj nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji związkowych). 

Pan Jerzy Mazgaj nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta oraz zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 
emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 

Pomiędzy Panem Jerzym Mazgajem, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej nie występują żadne 
powiązania rodzinne. Pani Anna Dubiel, którą Emitent zatrudnia na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży Marki W.KRUK, jest 
córką Pana Jerzego Mazgaja. 

Pan Jerzy Mazgaj nie jest uprawniony z jakiejkolwiek opcji do nabycia/objęcia akcji Emitenta.   

Pan Jerzy Mazgaj nie jest bezpośrednio właścicielem akcji Emitenta. Pośrednio, jako główny akcjonariusz oraz Prezes 
Zarządu spółki pod firmą ALMA MARKET S.A. oraz Krakchemia S.A. (podmiot zależny od ALMA MARKET S.A,) posiada 
14 974 589 akcji Emitenta stanowiących 8,61% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 8,61% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Pan Jerzy Mazgaj nie był nigdy wpisany na listę dłużników niewypłacalnych. 
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14.1.2.2 Ilona Malik 

Wiek: 37 lat 

Adres miejsca pracy: ulica ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice 

Data powołania do Rady Nadzorczej Emitenta: 29 czerwca 2009 roku  

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Radca prawny w Okręgowej Izbie 
Radców Prawnych w Krakowie. W latach 2002-2008 ukończyła szereg kursów w zakresie audytu i nadzoru przedsiębiorstw, 
w tym egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Obecnie radca prawny w 
Departamencie Prawnym TAURON Polska Energia S.A. ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice. W 2009 roku 
ukończyła kurs „Negocjacje w interesach”. W 2008 roku ukończyła kurs „Due diligence w procesie wyceny przedsiębiorstwa - 
praktyczne aspekty, eliminacja ryzyka”. W 2008 roku ukończyła szkolenie „Upstream – poszukiwanie i produkcja ropy 
naftowej i gazu ziemnego”. W 2005 roku odbyła kurs i zdała egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek 
Skarbu Państwa. W 2004 roku odbyła kurs z zakresu – Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością. W 2002 roku 
odbyła kurs z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  

Doświadczenie zawodowe: 

2002–2006 praca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 

2006–2008 Kierownik Sekcji Organizacyjno-Prawnej i Rzecznika Praw Pacjenta w 
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie  

2008 Zastępca Dyrektora Biura Prywatyzacji, a następnie Dyrektor Biura Prywatyzacji 
Nafta Polska S.A. 

Od 2009 radca prawny w Departamencie Prawnym TAURON Polska Energia S.A. w 
Katowicach 

obecnie Szef Biura Obsługi Procesów Sądowych TAURON Polska Energia S.A. w 
Katowicach 

 

W okresie ostatnich 5 lat pełniła funkcję (rozumianą jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub 
nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach: 

W przeszłości: 

Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. - Członek Rady Nadzorczej 

TBS Mokotów Sp. z o.o. w Warszawie - Członek Rady Nadzorczej 

Alma Market S.A. - Członek Rady Nadzorczej  

Krakchemia S.A. - Członek Rady Nadzorczej 

obecnie: 

Vistula Group S.A. - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 

W okresie ostatnich 5 lat Pani Ilona Malik nie była wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem w żadnej spółce. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem: 

Pani Ilona Malik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem 
w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej wymienione, 
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie została skazana za przestępstwo oszustwa.  

Pani Ilona Malik nie pełniła w przeszłości funkcji osoby nadzorującej, zarządzającej lub zarządzającej wyższego szczebla (o 
której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji 
znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.  

Pani Ilona Malik nie była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji związkowych). 
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Pani Ilona Malik nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta oraz zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 
emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 

Pomiędzy Panią Iloną Malik a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami na stanowiskach 
kierowniczych wyższego szczebla nie występują żadne powiązania rodzinne. 

Pani Ilona Malik nie jest uprawniona z jakiejkolwiek opcji do nabycia/objęcia akcji Emitenta.  

Pani Ilona Malik nie jest bezpośrednio właścicielem akcji Emitenta.  

Pani Ilona Malik nie jest pośrednio właścicielem akcji Emitenta.  

Pani Ilona Malik nie była nigdy wpisana na listę dłużników niewypłacalnych. 

14.1.2.3 Mirosław Panek  

Wiek: 54 lata  

Data powołania do Rady Nadzorczej Emitenta: 29 czerwca 2009 roku  

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat (PAN, 1987). W 1992 roku uzyskał licencję maklera 
papierów wartościowych. W 1994 roku uzyskał licencję doradcy inwestycyjnego. Od 2000 roku posiada tytuł CFA /Chartered 
Financial Analyst. 

Doświadczenia zawodowe: 

2008  Opera TFI S.A. – Członek Zarządu 

Opera Kwiatkowski i Wspólnicy S.K.A. – Dyrektor Departamentu Zarządzania 
Aktywami 

2006  – 2007 PZU S.A. – Członek Zarządu 

2002 – 2006 ING TFI – Prezes Zarządu 

ING Investment Management (Polska) S.A. – Prezes Zarządu, Doradca 
Inwestycyjny 

1999 – 2006 ING Investment Management (Polska) S.A. – Dyrektor Inwestycyjny 

1997 – 1998 ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A. – Członek Zarządu, Doradca 
Inwestycyjny 

1997 ABN AMRO Bank (Polska) S.A., Capital Investments – Doradca Inwestycyjny 

1994 – 1996 Bank Handlowy w Warszawie S.A, Centrum Operacji Kapitałowych – Doradca 
Inwestycyjny,   

W okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję (rozumianą jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub 
nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach: 

Obecnie: 

ATM S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

Vistula Group S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

Mostostal Zabrze - Holding S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

Mennica Polska S.A. –  Członek Rady Nadzorczej 

Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej 

Protektor S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

Atende S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
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Pan Mirosław Panek jest aktywnym inwestorem giełdowym uczestniczącym w transakcjach obrotu akcjami Spółek 
notowanych na GPW w Warszawie. W wyniku dokonanych transakcji nigdy nie przekroczył w żadnej z tych spółek poziomu 
5% kapitału zakładowego oraz 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem: 

Pan Mirosław Panek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również 
wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej 
wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został skazany za przestępstwo 
oszustwa.  

Pan Mirosław Panek nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej, zarządzającej lub zarządzającej wyższego szczebla 
(o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego 
kadencji znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.  

Pan Mirosław Panek nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji związkowych).  

Pan Mirosław Panek nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta oraz zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 
emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 

Pomiędzy Panem Mirosławem Pankiem, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami na 
stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla nie występują żadne powiązania rodzinne. 

Pan Mirosław Panek nie jest uprawniony z jakiejkolwiek opcji do nabycia/objęcia akcji Emitenta.   

Pan Mirosław Panek nie jest bezpośrednio właścicielem akcji Emitenta.  

Pan Mirosław Panek nie jest pośrednio właścicielem akcji Emitenta. 

Pan Mirosław Panek nie był nigdy wpisany na listę dłużników niewypłacalnych. 

14.1.2.4 Artur Piotr Jędrzejewski  

Wiek: 43 lata  

Adres miejsca pracy:  

Data powołania do Rady Nadzorczej Emitenta: 23 kwietnia 2012 roku 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalizacja Finanse i Bankowość. Uprzednio ukończył z tytułem 
licencjata Akademię Finansów, kierunek Finanse i Bankowość, specjalizacja Ubezpieczenia i Bankowość. W latach 1999 – 
2002 odbywał studium doktoranckie (specjalizacja Ubezpieczenia i Fundusze Emerytalne) w Szkole Głównej Handlowej. 
Uzyskał tytuł MBA na University of Minnesota (program WEMBA). 

Doświadczenia zawodowe: 

1994 – 1994 Bank Pekao S.A.; Analityk Kredytowy 

1994 – 1996 Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A. - 
Management Accountant w Departamencie Finansowym 

1996 – 2000 BRE Corporate Finance S.A. - Konsultant, Starszy Konsultant, Manager 

2000 – 2001 Netia Telekom S.A. -  Dyrektor do spraw analiz biznesowych i Oficer budżetowy 

2001 – 2002 BRE Corporate Finance S.A. -  Dyrektor do spraw fuzji i przejęć 

2002 – 2011 Carlson Capital Partners Sp. z o.o. - Prezes Zarządu 

2007 – 2011 Gaudi Management S.A. - Prezes Zarządu 

Od 2003 Carlson Private Equity Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii; Dyrektor Zarządzający 
- CEO 
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Od 2010 Bouchard & Cie A.G. z siedzibą w Szwajcarii, Prezes Zarządu - CEO 

W okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję (rozumianą jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub 
nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach: 

W przeszłości: 

KUAG ELANA GMBH – Dyrektor Zarządzający  

CARLSON CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O. – Prezes Zarządu (do 2011) 

GAUDI MANAGEMENT S.A. – Prezes Zarządu (do 2011)  

KOLOR MIX S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej (do 2013) 

 

obecnie:  

Carlson Private Equity Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Dyrektor Zarządzający, CEO 

Bouchard & Cie A.G. z siedzibą w Szwajcarii, Prezes Zarządu, CEO  

Polimex-Mostostal S.A. – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

Hotblok S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Gaudi Management S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Ventus Asset Management S.A., Dom Maklerski, Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Art NEW media S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 

Liberty Group S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 

Vistula Group S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 

PCC Intermodal S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

Rubikon Partners NFI S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

Impera Capital S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Artur Jędrzejewski nie był wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem w żadnej spółce 
powiązanej do Emitenta. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem: 

Pan Artur Jędrzejewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również 
wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej 
wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został skazany za przestępstwo 
oszustwa. 

Pan Artur Jędrzejewski nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej, zarządzającej lub zarządzającej wyższego 
szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie 
jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

Pan Artur Jędrzejewski nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji związkowych).  

Pan Artur Jędrzejewski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 
lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta oraz zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 
emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.  

Pomiędzy Panem Arturem Jędrzejewskim, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami na 
stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla nie występują żadne powiązania rodzinne: 

Pan Artur Jędrzejewski nie jest uprawniony z jakiejkolwiek opcji do nabycia/objęcia akcji Emitenta. 

Pan Artur Jędrzejewski nie jest bezpośrednio właścicielem akcji Emitenta.  

Pan Artur Jędrzejewski nie jest pośrednio właścicielem akcji Emitenta. 

Pan Artur Jędrzejewski nie był nigdy wpisany na listę dłużników niewypłacalnych. 
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14.1.2.5 Michał Mierzejewski 

Wiek: 38 lat 

Adres miejsca pracy: ulica Domaniewska 52, 02-672 Warszawa 

Data powołania do Rady Nadzorczej Emitenta: 29 czerwca 2009 roku  

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Instytutu Wiedeńskiego. Zdany 
egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych dla Spółek Skarbu Państwa. 

Doświadczenie zawodowe: 

1999 – 2000 Rządowe Centrum Studiów Strategicznych z siedzibą w Warszawie - 
Prawnik/Departament Prawny 

2000 –2004 Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych S.A. z siedzibą w Warszawie - Dyrektor 
Departamentu Obsługi Inwestorów 

Od 2004 Philip Morris Polska S.A. z siedzibą w Warszawie - Członek Zarządu/Dyrektor 
Działu Korporacyjnego 

W okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję (rozumianą jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub 
nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach: 

Poprzednio:  

Finat - Transfer Finansowy, Członek Rady Nadzorczej 

H.D.M. Polska Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu  

obecnie: 

Philip Morris Polska S.A. z siedzibą w Warszawie - Członek Zarządu 

Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o., Członek Zarządu  

Vistula Group S.A., Członek Rady Nadzorczej 

Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 

Od 2011 roku Wiceprezydent Pracodawców RP (Konfederacja Pracodawców) 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Michał Mierzejewski nie był wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem w żadnej spółce. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem: 

Pan Michał Mierzejewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również 
wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej 
wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został skazany za przestępstwo 
oszustwa. 

Pan Michał Mierzejewski nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej, zarządzającej lub zarządzającej wyższego 
szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie 
jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.  

Pan Michał Mierzejewski nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji związkowych). 

Pan Michał Mierzejewski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 
lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta oraz zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 
emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 

Pomiędzy Michałem Mierzejewskim, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami na 
stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla nie występują żadne powiązania rodzinne. 

Pan Michał Mierzejewski nie jest uprawniony z jakiejkolwiek opcji do nabycia/objęcia akcji Emitenta. 

Pan Michał Mierzejewski nie jest bezpośrednio właścicielem akcji Emitenta.  

Pan Michał Mierzejewski nie jest pośrednio właścicielem akcji Emitenta. 
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Pan Michał Mierzejewski nie był nigdy wpisany na listę dłużników niewypłacalnych. 

14.1.2.6 Grzegorz Wójtowicz  

Wiek: 33 lata   

Adres miejsca pracy: ulica Flory 9/1, 00-586 Warszawa 

Data powołania do Rady Nadzorczej Emitenta: 23 kwietnia 2012 roku 

Wykształcenie: 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat. W latach 2007 r. – 2011 r. odbywał 
aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W 2011 r. złożył egzamin adwokacki z wynikiem 
pozytywnym. 

Doświadczenie zawodowe: 

2001 – 2003 Praktyka w Kancelarii Podatkowej „Nowy Świat” Sp. z o.o. 

2008 – 2011 Indywidualna działalność gospodarcza „Grzegorz Wójtowicz Doradztwo Prawne” i 
praktyka aplikancka w „Broniszewski&Granecki Kancelaria Adwokacka” Sp. j. 

Od 2011 Indywidualna działalność gospodarcza „Kancelaria Adwokacka Grzegorz 
Wójtowicz” 

Od 2012 Wspólnik w kancelarii adwokackiej Pietrzyk Orzechowski Wójtowicz s.k.a. 

W okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję (rozumianą jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub 
nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach: 

W przeszłości: 

Waryński – Hydraulika Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej 

obecnie: 

Vistula Group SA – Członek Rady Nadzorczej  

Arlen SA, Członek Rady Nadzorczej  

Pan Grzegorz Wójtowicz jest komplementariuszem i akcjonariuszem w spółce Pietrzyk Orzechowski Wójtowicz SKA. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem: 

Pan Grzegorz Wójtowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również 
wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej 
wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został skazany za przestępstwo 
oszustwa.  

Pan Grzegorz Wójtowicz nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej, zarządzającej lub zarządzającej wyższego 
szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie 
jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.  

Pan Grzegorz Wójtowicz nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji związkowych).  

Pan Grzegorz Wójtowicz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 
lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta oraz zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 
emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.  

Pomiędzy Grzegorzem Wójtowiczem, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami na 
stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla nie występują żadne powiązania rodzinne. 

Pan Grzegorz Wójtowicz nie jest uprawniony z jakiejkolwiek opcji do nabycia/objęcia akcji Emitenta.   

Pan Grzegorz Wójtowicz nie jest bezpośrednio właścicielem akcji Emitenta.  

Pan Grzegorz Wójtowicz nie jest pośrednio właścicielem akcji Emitenta. 
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Pan Grzegorz Wójtowicz nie był nigdy wpisany na listę dłużników niewypłacalnych. 

14.2 Informacje dotyczące konfliktu interesów w organach administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego 
szczebla 

W organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla nie 

występuje konflikt interesów. 

15 WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW 

ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ 

OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA  

15.1 Wysokość wypłaconego wynagrodzenia (w tym świadczeń warunkowych 
lub odroczonych) oraz przyznanych przez Emitenta świadczeń w naturze 
za usługi świadczone na rzecz Spółki 

Wynagrodzenia i inne świadczenia w odniesieniu do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych 

oraz osób zarządzających wyższego szczebla  

Wysokość wypłaconego wynagrodzenia (w tym świadczeń warunkowych lub odroczonych) oraz przyznanych przez 
Emitenta świadczeń w naturze za usługi świadczone na rzecz Spółki 

Zarząd  

Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu według raportu rocznego za 2012 

Imię i nazwisko Funkcja Łączna wartość wypłaconych wynagrodzeń (w tym 
świadczeń warunkowych lub odroczonych) za usługi 
świadczone w każdym charakterze na rzecz Emitenta  

Grzegorz Pilch Prezes Zarządu  708 000,00 PLN  

Mateusz Żmijewski Wiceprezes Zarządu  372 000,00 PLN 

Radosław Jakociuk Wiceprezes Zarządu 134 000,00 PLN 

Aldona Sobierajewicz*  Wiceprezes Zarządu  287 000,00 PLN 

* Aldona Sobierajewicz złożyła rezygnację z udziału w Zarządzie i funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta w dniu 29.06.2012 r.  

Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu za okres od stycznia 2013 do października 2013  

Imię i nazwisko Funkcja Łączna wartość wypłaconych wynagrodzeń (w tym 
świadczeń warunkowych lub odroczonych) za usługi 
świadczone w każdym charakterze na rzecz Emitenta  

Grzegorz Pilch Prezes Zarządu  1 298 000,00 PLN  

Mateusz Żmijewski Wiceprezes Zarządu  682 000,00 PLN 

Radosław Jakociuk Wiceprezes Zarządu 325 000,00 PLN 

 

Ponadto Członkom Zarządu przysługują świadczenia niepieniężne: 

Grzegorz Pilch – Prezes Zarządu: 
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świadczenie w postaci opłacenia składki na sfinansowanie dodatkowych świadczeń z tytułu zawartej przez Spółkę 
umowy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczenie to miało wartość 211 złotych miesięcznie. Łącznie w 
roku obrotowym 2012 świadczenie dodatkowe miało wartość  2.532,00  złotych. 

Aldona Sobierajewicz – Wiceprezes Zarządu: 

świadczenie w postaci opłacenia składki na sfinansowanie dodatkowych świadczeń z tytułu zawartej przez Spółkę 
umowy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczenie to miało wartość 211 złotych miesięcznie. Łącznie w 
roku obrotowym 2012 świadczenie dodatkowe miało wartość  2.321,00  złotych. 

Aldona Sobierajewicz złożyła rezygnację z udziału w Zarządzie i funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta w dniu 29.06.2012 r. 

Radosław Jakociuk – Członek Zarządu: 

świadczenie w postaci opłacenia składki na sfinansowanie dodatkowych świadczeń z tytułu zawartej przez Spółkę 
umowy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczenie to miało wartość 211 złotych miesięcznie. Łącznie w 
roku obrotowym 2012 świadczenie dodatkowe miało wartość 633,00 złotych. 

W odniesieniu do pkt. 148 rekomendacji CESR:   

(i) do członków Zarządu nie ma zastosowania system bonusowy lub system udziału w zyskach Emitenta;  
(ii) członkom Zarządu przysługują prawa z warrantów wyemitowanych w programach motywacyjnych, z których 

przysługuje prawo do objęcia akcji: 
-  Grzegorz Pilch posiada 430.620 warrantów  serii C uprawniających do objęcia akcji serii J po cenie 

emisyjnej 2,11 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.; 

-  Mateusz Żmijewski posiada 231.022 warranty  serii C uprawniające do objęcia akcji serii J  po cenie 
emisyjnej 2,11 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.;  

(iii)  członkom zarządu nie przysługuje wynagrodzenie w formie świadczeń niepieniężnych, z wyjątkiem świadczeń 
opisanych powyżej.   

Odnośnie świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy: 

a) z umowy o pracę zawartej pomiędzy Emitentem a Prezesem Zarządu Grzegorzem Pilchem jako pracownikiem, 
zawierającej klauzulę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy oraz obowiązku zapłaty odprawy.  Po 
zakończeniu stosunku pracy (z jakiegokolwiek powodu) przez okres 6 miesięcy pracownikowi przysługuje 
odszkodowanie w kwocie stanowiącej równowartość 3-miesięcznego wynagrodzenia oraz odprawa w wysokości 9-
miesięcznego wynagrodzenia w przypadku rozwiązania stosunku pracy; 

b) z umowy o pracę zawartej pomiędzy Emitentem a Wiceprezesem Zarządu Mateuszem Żmijewskim jako 
pracownikiem, zawierającej klauzulę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy oraz obowiązku zapłaty 
odprawy. Po zakończeniu stosunku pracy (z jakiegokolwiek powodu) przez okres 6 miesięcy pracownikowi 
przysługuje odszkodowanie w kwocie stanowiącej równowartość 3-miesięcznego wynagrodzenia oraz odprawa w 
wysokości 9-miesięcznego wynagrodzenia w przypadku rozwiązania stosunku pracy, 

c) z umowy o pracę zawartej pomiędzy Emitentem a Wiceprezesem Zarządu Radosławem Jakociukiem jako 
pracownikiem, zawierającej obowiązek zapłaty odprawy w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia w przypadku 
wypowiedzenia umowy przez pracodawcę. 

Rada Nadzorcza Spółki  

Wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej według raportu rocznego za 2012 

Imię i nazwisko Funkcja Łączna wartość wypłaconych wynagrodzeń (w tym 
świadczeń warunkowych lub odroczonych) za usługi 
świadczone w każdym charakterze na rzecz Emitenta  

Jerzy Mazgaj Przewodniczący Rady Nadzorczej 158 000,00 PLN 

Wojciech Kruk*  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 28 000,00 PLN 

Ilona Malik  Członek Rady Nadzorczej 92 000,00 PLN 

Artur Jędrzejewski Członek Rady Nadzorczej 62 000 PLN 
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Michał Mierzejewski Członek Rady Nadzorczej 92 000,00 PLN 

Mirosław Panek Członek Rady Nadzorczej 92 000,00 PLN 

Grzegorz Wójtowicz Członek Rady Nadzorczej 62 000 PLN 

*  Wojciech Kruk złożył rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 10 kwietnia 2012 roku. 

 

Wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej za okres od stycznia 2013 do października 2013 

Imię i nazwisko Funkcja Łączna wartość wypłaconych wynagrodzeń (w tym 
świadczeń warunkowych lub odroczonych) za usługi 
świadczone w każdym charakterze na rzecz Emitenta  

Jerzy Mazgaj Przewodniczący Rady Nadzorczej 156 002,40 PLN 

Ilona Malik  Członek Rady Nadzorczej 78 001,20 PLN 

Artur Jędrzejewski Członek Rady Nadzorczej 78 001,20 PLN 

Michał Mierzejewski Członek Rady Nadzorczej 78 001,20 PLN 

Mirosław Panek Członek Rady Nadzorczej 78 001,20 PLN 

Grzegorz Wójtowicz Członek Rady Nadzorczej 78 001,20 PLN 

 

W odniesieniu do pkt. 148 rekomendacji CESR:   

(i) do członków Rady Nadzorczej nie ma zastosowania system bonusowy lub system udziału w zyskach Emitenta. 
(ii) członkom Rady Nadzorczej nie przysługują prawa z warrantów lub innych tytułów do objęcia akcji Spółki. 
(iii) członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie w formie świadczeń niepieniężnych, z wyjątkiem 

świadczeń opisanych powyżej. 

Wynagrodzenia członków organów zarządzających i nadzorczych w DCG: 

Wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej DCG według raportu rocznego za 2012 

Imię i nazwisko Funkcja Łączna wartość wypłaconych wynagrodzeń (w tym 
świadczeń warunkowych lub odroczonych) za 
usługi świadczone w każdym charakterze na rzecz 
Emitenta  

Jerzy Mazgaj Przewodniczący Rady Nadzorczej 120 000,00 PLN 

Grzegorz Pilch  Członek Rady Nadzorczej 12 000,00 PLN 

Aldona Sobierajewicz * Członek Rady Nadzorczej 6 000,00 PLN 

Mateusz Żmijewski Członek Rady Nadzorczej 12 000,00 PLN 

Radosław Jakociuk Członek Rady Nadzorczej 3 000 PLN 

* W dniu 25.06.2012 r. wygasł mandat Pani Aldony Sobierajewicz w Radzie Nadzorczej DCG SA. 



Część III. Dokument rejestracyjny 

124  Prospekt Emisyjny Akcji serii M Vistula Group S.A.  

15.2 Kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty 
zależne na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne im świadczenia 

Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne na świadczenia rentowe, emerytalne 
lub podobne świadczenia. 

Emitent  

Emitent gromadzi rezerwy na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia. Wysokość wydzielonych środków 
pieniężnych na wypłatę wyżej wskazanych świadczeń wynosi 148.399,40  zł. 

DCG SA 

DCG SA gromadzi rezerwy na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia. Wysokość wydzielonych 
środków pieniężnych na wypłatę wyżej wskazanych świadczeń wynosi  78.200,14 zł.  

Wólczanka Production 3 Sp. z o.o.  

Wólczanka Production 3 Sp. z o.o. gromadzi rezerwy na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia. 
Wysokość wydzielonych środków pieniężnych na wypłatę wyżej wskazanych świadczeń wynosi 142.044,52 zł.  

16 PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I 

NADZORUJĄCEGO  

16.1 Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres przez jaki członkowie 
organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących sprawowali 
swoje funkcje 

Data zakończenia obecnej kadencji: 

Zarząd: 

Zgodnie z brzmieniem § 13 ust. 1 Statutu Emitenta, kadencja członków Zarządu trwa 3 lata. Kadencja członków Zarządu jest 
wspólna.  

Data zakończenia obecnej kadencji Zarządu przypada w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013. 

Rada Nadzorcza: 

Zgodnie z brzmieniem §17 ust. 1 Statutu Emitenta, kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Kadencja członków 
Rady Nadzorczej jest wspólna. 

Data zakończenia obecnej kadencji Rady Nadzorczej przypada w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014. 

Okres sprawowania funkcji przez członków Zarządu obecnej kadencji: 

1) Grzegorz Pilch   

Od dnia 15 lipca 2008 r. do dnia 9 października 2009 r. - Wiceprezes Zarządu 

Od dnia 9 października 2009 r. do chwili obecnej - Prezes Zarządu 

2) Mateusz Żmijewski  

Od dnia 15 lipca 2008 r. do chwili obecnej - Wiceprezes Zarządu 

3) Radosław Jakociuk 

Od dnia 29 czerwca 2012 r. do chwili obecnej - Wiceprezes Zarządu 

Okres sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji: 

1) Jerzy Mazgaj  

od dnia 30 czerwca 2008 r. do chwili obecnej – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2) Ilona Malik  
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od dnia 29 czerwca 2009 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej a następnie Wiceprzewodnicząca Rady 
Nadzorczej 

3) Artur Jędrzejewski  

od dnia 23 kwietnia 2012 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej 

4) Michał Mierzejewski  

od dnia 29 czerwca 2009 r. do chwili obecnej –Członek Rady Nadzorczej 

5) Mirosław Panek  

od dnia 29 czerwca 2009 r. do chwili obecnej –Członek Rady Nadzorczej 

6) Grzegorz Wójtowicz  

od dnia 23 kwietnia 2012 r. do chwili obecnej –Członek Rady Nadzorczej 

16.2 Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub 
którymkolwiek z jego podmiotów zależnych określających świadczenia 
wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy 

Zarząd 

Według oświadczenia Emitenta nie istnieją żadne umowy o świadczenie usług członków organów zarządzających Emitenta z 
Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych, określające świadczenia w chwili rozwiązania stosunku pracy, za 
wyjątkiem: 

d) umowy o pracę zawartej pomiędzy Emitentem jako pracodawcą a Prezesem Zarządu Grzegorzem Pilchem jako 
pracownikiem, zawierającej klauzulę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy oraz obowiązku zapłaty 
odprawy.  Po zakończeniu stosunku pracy (z jakiegokolwiek powodu) przez okres 6 miesięcy pracownikowi 
przysługuje odszkodowanie w kwocie stanowiącej równowartość 3-miesięcznego wynagrodzenia oraz odprawa w 
wysokości 9-miesięcznego wynagrodzenia w przypadku rozwiązania stosunku pracy; 

e) umowy o pracę zawartej pomiędzy Emitentem jako pracodawcą a Wiceprezesem Zarządu Mateuszem Żmijewskim 
jako pracownikiem, zawierającej klauzulę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy oraz obowiązku zapłaty 
odprawy. Po zakończeniu stosunku pracy (z jakiegokolwiek powodu) przez okres 6 miesięcy pracownikowi 
przysługuje odszkodowanie w kwocie stanowiącej równowartość 3-miesięcznego wynagrodzenia oraz odprawa w 
wysokości 9-miesięcznego wynagrodzenia w przypadku rozwiązania stosunku pracy, 

f) umowy o pracę zawartej pomiędzy Emitentem jako pracodawcą a Wiceprezesem Zarządu Radosławem 
Jakociukiem jako pracownikiem, zawierającej obowiązek zapłaty odprawy w wysokości 6-miesięcznego 
wynagrodzenia w przypadku wypowiedzenia umowy przez pracodawcę. 

Rada Nadzorcza 

Według oświadczenia Emitenta nie istnieją żadne umowy o świadczenie usług członków organów nadzorczych Emitenta z 
Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych, określające świadczenia w chwili rozwiązania stosunku pracy.  

16.3 Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta 

W dniu 14 maja 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o utworzeniu Komitetu Audytu. W skład Komitetu Audytu 
weszli: Pani Ilona Malik, Pan Michał Mierzejewski, Pan Mirosław Panek. Zasady działania i kompetencje Komitetu Audytu 
reguluje regulamin Rady Nadzorczej opisany w pkt. 21.2.2 cz. III Prospektu.  

Członkiem Rady Nadzorczej spełniającym kryteria niezależności jest Pan Mirosław Panek. Członkiem Rady Nadzorczej 
posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej jest Pan Mirosław Panek. 

U Emitenta nie działa komisja ds. wynagrodzeń.  

16.4 Oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta procedur ładu 
korporacyjnego 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.  w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
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wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) oraz § 29 ust. 5 
Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku Uchwałą nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego 
stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe, oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 
2012 r. w odniesieniu do „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” dołączone zostało do raportu rocznego Emitenta 
za rok 2012.  

Zarząd Spółki oświadcza, że w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2012 roku, Spółka i jej organy przestrzegały 
wszystkich zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, w brzmieniu 
ustalonym uchwałą Rady Giełdy nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku z następującymi wyłączeniami:  

Część I:  

- rekomendacja nr 1: 

 „Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno  
z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji 
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. 

Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności: 

- prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji 
inwestorskich, dostępnym pod adresem: http://naszmodel.gpw.pl/; 

- zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody 
komunikacji internetowej; 

- umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i 
upubliczniać go na swojej stronie internetowej.” 

Wyjaśnienie: 

Spółka odstąpiła od stosowania tej rekomendacji wyłącznie w zakresie transmisji obrad Walnego Zgromadzenia z 
wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej Spółki. Spółka nie 
posiada obecnie stosownego sprzętu i możliwości technicznych pozwalających na wykonywanie tych zadań, a koszt 
inwestycji związanych z realizacją powyższej rekomendacji jest niewspółmiernie wysoki do potencjalnych korzyści dla 
akcjonariuszy.  

- rekomendacja nr 5:  

„Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności 
określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki 
wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji 
Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek 
notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).” 

Wyjaśnienie: 

Spółka posiada politykę wynagrodzeń w stosunku do pracowników niebędących członkami jej organów. Spółka nie przyjęła 
dotychczas formalnie regulaminu określającego politykę wynagrodzeń i zasad jej ustalania dotyczącą członków organów 
nadzorujących i zarządzających. Niemniej jednak dotychczas stosowana przez Spółkę polityka w tym zakresie jest 
przejrzysta i zgodna z zaleceniem Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu 
wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie. 

Wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Podstawowym składnikiem wynagrodzenia Zarządu w 2012 
roku było ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie wypłacane z tytułu umowy o pracę. Ponadto Spółka wdrożyła system 
motywacyjny oparty na warrantach subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki, którego założenia udostępnione 
są przez Spółkę na jej stronie internetowej.  Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ryczałtowe miesięczne 
wynagrodzenie, którego wysokość określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu i 
Rady Nadzorczej podawane są do wiadomości w raportach rocznych Spółki.    

Część II:  

- zasada nr 2: 

„Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie 
wskazanym w części II. pkt 1.”  

Wyjaśnienie: 
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W ocenie Spółki konieczność prowadzenia serwisu korporacyjnego w języku angielskim oraz tłumaczenia wszystkich 
dokumentów korporacyjnych (w tym treści raportów bieżących i obszernych raportów okresowych) na język angielski wiąże 
się z nadmiernymi kosztami dla Spółki. 

Część III:  

- zasada nr 6: 

„Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających 
w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany 
Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub 
będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej 
wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może 
być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z 
akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się 
rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu.” 

Wyjaśnienie: 

Rada Nadzorcza Spółki sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w interesie wszystkich akcjonariuszy. Równocześnie 
akcjonariusze mają prawo do posiadania swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Obecnie funkcjonująca Rada 
Nadzorcza Spółki sprawuje funkcje nadzorcze w sposób należyty, zgodnie z najlepszymi standardami. W ciągu całego roku 
2012 Spółka posiadała oświadczenie tylko jednego członka Rady Nadzorczej dotyczące spełniania przez niego kryteriów 
niezależności, o których mowa w Załączniku wskazanym w opisie zasady nr 6 części III, dlatego też uznawała, iż 
przedmiotowa zasada w roku 2012 nie była przestrzegana. Na Dzień Prospektu Spółka posiada oświadczenia o spełnianiu 
kryteriów niezależności złożone przez trzech członków Rady Nadzorczej, czyli w liczbie wymaganej przez treść niniejszej 
zasady. 

Część I: - zasada nr 12 i Część IV: - zasada nr 10:  

„Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, polegającego na: 
1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad 
walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, 
3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.” 

Wyjaśnienie: 

Spółka wyjaśnia, iż obecnie w Statucie Spółki nie ma zapisów, które by pozwalały na udział akcjonariuszy w Walnym 
Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Z uwagi na brzmienie art. 4065 KSH, który 
zezwala na wprowadzenie komunikacji elektronicznej w ramach Walnego Zgromadzenia, tylko w sytuacji, gdy Statut to 
dopuszcza, Spółka aktualnie nie może zapewnić akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym. Przyczyną odstąpienia od stosowania w Spółce powyższej 
zasady są również zbyt wysokie koszty zapewnienia odpowiedniego sprzętu i możliwości technicznych, pozwalających na 
realizowanie wynikających z niej zadań, niewspółmierne do potencjalnych korzyści wynikających dla akcjonariuszy.  

Wszystkie pozostałe zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” 
zostały w całości zaimplementowane w działalności Spółki lub proces ich implementacji został wdrożony.  

Spółka stopniowo przebudowuje i modyfikuje swoją stronę internetową w celu jak najlepszego dostosowania jej do 
wymogów określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”. 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. zmian w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 
GPW”, wprowadzonych na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Nr 19/1307/2012 z dnia 21.11.2012 r. 
,na Dzień Prospektu Spółka i jej organy przestrzegały wszystkich zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie 
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy nr 19/1307/2012 z 
dnia 21.11.2012 r. z następującymi wyłączeniami:  

Część I:  

- rekomendacja nr 5:  

„Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności 
określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki 
wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji 
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Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek 
notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).” 

Wyjaśnienie: Powody nie stosowania powyższej zasady Emitent przedstawił powyżej w oświadczeniu o stosowaniu zasad 
ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” w brzemieniu obowiązującym w 2012 
r. 

- rekomendacja nr 12:  

„Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku 
walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej.” 

Wyjaśnienie: Powody nie stosowania powyższej zasady Emitent przedstawił powyżej w oświadczeniu o stosowaniu zasad 
ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” w brzemieniu obowiązującym w 2012 
r. 

Część II:  

- zasada nr 1 podpunkt 9a): 

„1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy 
prawa: 

9a) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub video,”  

Wyjaśnienie: Emitent odstąpił od stosowania powyższej zasady w związku z nie stosowaniem zasady nr 10 części IV 
„Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”, co wynika ze zbyt wysokich kosztów  zapewnienia odpowiedniego 
sprzętu i możliwości technicznych, pozwalających na realizowanie wynikających z niej zadań, niewspółmierne do 
potencjalnych korzyści wynikających dla akcjonariuszy.  

- zasada nr 2: 

„Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie 
wskazanym w części II. pkt 1.”  

Wyjaśnienie: Powody nie stosowania powyższej zasady Emitent przedstawił powyżej w oświadczeniu o stosowaniu zasad 
ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” w brzemieniu obowiązującym w 2012 
r. 

Część IV:  

- zasada nr 10:  

„Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, polegającego na: 
1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad 
walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, 

Wyjaśnienie: Zgodnie z informacja przekazaną przez Emitenta w raporcie bieżącym EBI nr 1/2013 z dnia 19.02.2013 r., 
przyczyną odstąpienia od stosowania przez Emitenta powyższej zasady są zbyt wysokie koszty  zapewnienia 
odpowiedniego sprzętu i możliwości technicznych, pozwalających na realizowanie wynikających z niej zadań, 
niewspółmierne do potencjalnych korzyści wynikających dla akcjonariuszy. 

Wszystkie pozostałe zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” w 
brzmieniu obowiązującym od dnia 1.01.2013 r. zostały w całości zaimplementowane w działalności Spółki lub proces ich 
implementacji został wdrożony.  

Spółka stopniowo przebudowuje i modyfikuje swoją stronę internetową w celu jak najlepszego dostosowania jej do 
wymogów określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”. 



 

Prospekt Emisyjny Akcji serii M Vistula Group S.A.  129 

17 ZATRUDNIENIE  

17.1 Informacje dotyczące struktury zatrudnienia Emitenta 

Na Dzień Prospektu Grupa Emitenta zatrudniała 2 033 osób, z czego 1 966 zatrudnionych było w oparciu o umowę o pracę, 

a 67 osób współpracowało z Emitentem w oparciu o inne formy zatrudnienia (własna działalność gospodarcza, umowy 

zlecenia bądź umowy o dzieło). 

Poniżej zaprezentowane zostały dane odnośnie poziomu i struktury zatrudnienia Grupy Emitenta, Emitenta oraz spółek 

zależnych w latach 2010-2012 oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu.  

Tabela: Stan zatrudnienia w Grupie Emitenta na koniec okresu   

Rodzaj współpracy Dzień Prospektu 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Umowa o pracę  1 966 2 068 2 099 2 330 

Umowa cywilno-prawna (współpracownicy) 67 62 64 63 

Razem 2 033 2 130 2 163 2 393 

- w tym personel sprzedaży* 1 283 1 283 1 286 1 219 

- w tym personel produkcyjny* 327 406 437 692 

* dotyczy umów o pracę; 

Źródło: Emitent 

Zmiana stanu zatrudnienia Grupy Emitenta w 2011 r. wynikała ze sprzedaży zależnej spółki produkcyjnej Trend Fashion Sp. 

z o.o. Zmiana (zmniejszenie) stanu zatrudnienia w roku 2012 wynikała z optymalizacji jego struktury w stosunku do 

bieżących celów operacyjnych, skali działania Grupy Emitenta, zmian organizacyjnych i uwarunkowań rynkowych.  

Na Dzień Prospektu personel sprzedaży stanowi niemal 63% pracowników i współpracowników Grupy Emitenta, podczas 

gdy personel produkcyjny – niecałe 16%. W obydwu spółkach zależnych Emitenta zatrudnionych jest łącznie 500 

pracowników i współpracowników, tj. 25% ogółu personelu Grupy Emitenta. 

Emitent prowadzi działalność rozproszoną na ok. 260 salonów i stoisk firmowych na terenie dużych miast Polski i nie 

wydziela grup zatrudnionych z uwagi na regiony geograficzne.  

Wszyscy pracownicy Emitenta związani są z dwoma głównymi segmentami jego działalności.  

Emitent z uwagi na specyfikę swej działalności nie zatrudnia znacznej liczby pracowników czasowych. 

Tabela: Stan zatrudnienia Emitenta na koniec okresu   

Rodzaj współpracy Dzień Prospektu 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Umowa o pracę  1 503 1 512 1 502 1 441 

Umowa cywilno-prawna (współpracownicy) 30 27 24 30 

Razem 1 533 1 539 1 526 1 471 

- w tym personel sprzedaży* 1 180 1 173 1 164 1 102 

- w tym personel produkcyjny* 58 57 61 62 

* dotyczy umów o pracę; 

Źródło: Emitent 
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Tabela: Stan zatrudnienia w DCG S.A.  na koniec okresu   

Rodzaj współpracy Dzień Prospektu 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Umowa o pracę  154 159 172 168 

Umowa cywilno-prawna (współpracownicy) 36 34 39 32 

Razem 190 193 211 200 

- w tym personel sprzedaży* 103 110 122 117 

- w tym personel produkcyjny* nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

* dotyczy umów o pracę; 

Źródło: Emitent 

Tabela: Stan zatrudnienia w Wólczanka Production 3 Sp. z o.o. na koniec okresu   

Rodzaj współpracy Dzień Prospektu 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Umowa o pracę  309 397 425 415 

Umowa cywilno-prawna (współpracownicy) 1 1 1 1 

Razem 310 398 426 416 

- w tym personel sprzedaży*     

- w tym personel produkcyjny* 269 349 376 365 

* dotyczy umów o pracę; 

Źródło: Emitent 

Tabela: Stan zatrudnienia w Trend Fashion Sp. z o.o. na koniec okresu   

Rodzaj współpracy Dzień Prospektu 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Umowa o pracę  nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 306 

Umowa cywilno-prawna (współpracownicy) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0 

Razem nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 306 

- w tym personel sprzedaży*     

- w tym personel produkcyjny*    265 

* dotyczy umów o pracę; 

Źródło: Emitent 

17.2 Posiadane akcje i opcje na akcje Emitenta 

Na Dzień Prospektu Grzegorz Pilch (Prezes Zarządu) posiada 240 001 Akcji Emitenta, stanowiących 0,14% kapitału 

zakładowego i uprawniających do 0,14% ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta. Ponadto Grzegorz Pilch posiada 430.620 

warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia 430.620 Akcji serii J Emitenta.  

Na Dzień Prospektu Mateusz Żmijewski (Wiceprezes Zarządu) posiada 351 962 Akcji Emitenta, stanowiących 0,20% 

kapitału zakładowego i uprawniających do 0,20% ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta. Ponadto Mateusz Żmijewski 

posiada 231.022 warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia 231.022 Akcji serii J Emitenta. 

Na Dzień Prospektu Jerzy Mazgaj (Przewodniczący Rady Nadzorczej) posiada pośrednio, jako główny akcjonariusz oraz 

Prezes Zarządu spółki Alma Market S.A., 14 974 589 Akcji Emitenta (wraz z Krakchemia S.A. podmiotem zależnym od Alma 

Market S.A.), stanowiących 8,61% kapitału zakładowego i uprawniających do 8,61% ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta.   
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17.3 Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w 
kapitale Emitenta 

W okresie objętym treścią Prospektu nie były zawierane umowy ani porozumienia, z których wynikałyby jakiekolwiek 
ustalenia w przedmiocie uczestnictwa pracowników Emitenta w jego kapitale zakładowym (z wyjątkiem programu 
motywacyjnego dla członków Zarządu, kadry zarządzającej wyższego szczebla i osób kluczowych dla Emitenta, opisanego 
w niniejszym Prospekcie). Z uwagi na fakt, że Emitent jest spółką publiczną pracownicy uprawnieni są do nabywania akcji 
Emitenta na zasadach ogólnych.  

Warranty serii B  

Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 17 z dnia 30 marca 2005 r., zmienionej uchwałą z dnia 28 
czerwca 2005 r., uchwałą z dnia 16 listopada 2006 r., uchwałą z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia założeń 
programu motywacyjnego dla członków Zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do publicznego 
obrotu oraz zmiany Statut Spółki, Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na emisję łącznie 394.000 warrantów 
subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 gr każda. Warranty 
uprawniały do objęcia akcji serii E po cenie emisyjnej 7,00 złotych za jedną akcję. Uprawnienie do objęcia warrantów 
subskrypcyjnych serii B przysługiwało członkom Zarządu oraz osobom należącym do kluczowej kadry kierowniczej Emitenta 
i spółek z grupy kapitałowej Emitenta zajmującym stanowiska dyrektorów i kierowników lub ich zastępców, niezależnie od 
formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków na powyższych stanowiskach, odpowiedzialnym za zarządzanie 
następującymi obszarami działalności Emitenta i spółek z grupy kapitałowej Emitenta: Sprzedaż, Logistyka, Rozwój sieci 
detalicznej, Zakupy, Marketing, Finanse i Księgowość, Operacje (administracja i Back Office), Kadry i Szkolenia, 
Projektowanie i kreacja, Informatyka oraz Nadzór i zlecenie produkcji.  

Program przewidywał prawo do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej:  

a) Jeżeli w okresie kolejno po sobie następujących 90 dni kalendarzowych przypadających w terminie pomiędzy 
dniem 1 stycznia 2007 r. a dniem 31 grudnia 2007 r. średni kurs akcji Emitenta na GPW, liczony jako średnia 
kursów zamknięcia, będzie wynosił nie mniej niż 8,60 złotych, to Uprawnieni otrzymają pierwszą transzę 
Warrantów, która obejmować będzie 131.334 Warrantów. 

b) Jeżeli w okresie kolejno po sobie następujących 90 dni kalendarzowych przypadających w terminie pomiędzy 
dniem 1 stycznia 2008 r. a dniem 31 grudnia 2008 r. średni kurs akcji Emitenta na GPW, liczony jako średnia 
kursów zamknięcia, będzie wynosił nie mniej niż 9,90 złotych, to Uprawnieni otrzymają drugą transzę Warrantów, 
która będzie obejmować 131.333 Warrantów. 

c) Jeżeli w okresie kolejno po sobie następujących 90 dni kalendarzowych przypadających w terminie pomiędzy 
dniem 1 stycznia 2009 r. a dniem 31 grudnia 2009 r. średni kurs akcji Emitenta na GPW, liczony jako średnia 
kursów zamknięcia, będzie wynosił nie mniej niż 11,40 złotych, to Uprawnieni otrzymają trzecią transzę 
Warrantów, która będzie obejmować 131.333 Warrantów.  

 W ramach pierwszej transzy wydano 131.334 warranty subskrypcyjne serii B, które otrzymało 37 osób wchodzących na 
dzień ich wydania w skład Zarządu Emitenta oraz należących do kluczowej kadry kierowniczej Emitenta oraz spółek z jej 
grupy kapitałowej.  

W ramach drugiej transzy wydano 131.333 warrantów subskrypcyjnych serii B, które otrzymały 34 osoby wchodzące na 
dzień ich wydania w skład Zarządu Emitenta oraz należących do kluczowej kadry kierowniczej Emitenta oraz spółek z jej 
grupy kapitałowej.  

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii B mogło nastąpić do dnia 31 grudnia 2012 r.  

W związku z programem motywacyjnym Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 gr każda w liczbie nie większej niż 
3.940.000.  

Warranty serii C 

Na podstawie Uchwały nr 27/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie 
przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o 
istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa 
poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, 
zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym 
Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu 
dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym, Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na emisję łącznie 
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5.437.000 warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji na okaziciela serii J Emitenta o wartości nominalnej 
20 gr każda. Warranty uprawniają do objęcia akcji serii J po cenie emisyjnej 2,11 zł za jedną akcję.  

Uprawnienie do objęcia warrantów  subskrypcyjnych serii C przysługiwało Członkom Zarządu Emitenta oraz osobom, które 
na dzień oferowania warrantów należały do kluczowej kadry menedżerskiej oraz osobom o istotnym znaczeniu dla Emitenta i 
spółek z grupy kapitałowej Emitenta, niezależnie od formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków na powyższych 
stanowiskach.  

Program przewidywał trzy transze warrantów:  

a) transza I – 1.812.334 sztuk warrantów.  

b) transza II - 1.812.333 sztuk warrantów.  

c) transza III – 1.812.333 sztuk warrantów.  

Program przewidywał prawo do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej:  

a) dla roku 2009: 

- kurs akcji Spółki (rozumiany jako średnia kursów zamknięcia notowań akcji Spółki na GPW w ostatnim miesiącu roku 
kalendarzowego 2009) nie może być niższy niż 3,00 zł (trzy złote);  

- wartość osiągniętego przez Spółkę zysku operacyjnego wykazanego w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym powiększonego o amortyzację w przeliczeniu na akcję (EBITDA/na akcję) ustalonego na podstawie rocznego 
zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie może być niższa niż 0,41 zł 
(czterdzieści jeden groszy);  

- zysk netto na akcję wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym rachunku zysków i strat Spółki nie 
może być niższy niż 0,10 zł (dziesięć groszy);  

b) dla roku 2010:  

- kurs akcji Spółki (rozumiany jako średnia kursów zamknięcia notowań akcji Spółki na GPW w ostatnim miesiącu roku 
kalendarzowego 2010) nie może być niższy niż 4,00 zł (cztery złote); 

- wartość osiągniętego przez Spółkę zysku operacyjnego wykazanego w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym powiększonego o amortyzację w przeliczeniu na akcję (EBITDA/na akcję) ustalonego na podstawie rocznego 
zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie może być niższa niż 0,64 zł 
(sześćdziesiąt cztery grosze); 

- zysk netto na akcję wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym rachunku zysków i strat Spółki nie 
może być niższy niż 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy);  

c) dla roku 2011:  

- kurs akcji Spółki (rozumiany jako średnia kursów zamknięcia notowań akcji Spółki na GPW w ostatnim miesiącu roku 
kalendarzowego 2011) nie może być niższy niż 4,50 zł (cztery złote i pięćdziesiąt groszy).  

- wartość osiągniętego przez Spółkę zysku operacyjnego wykazanego w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym powiększonego o amortyzację w przeliczeniu na akcję (EBITDA/na akcję) ustalonego na podstawie rocznego 
zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie może być niższa niż 0,82 zł 
(osiemdziesiąt dwa grosze);  

- zysk netto na akcję wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym rachunku zysków i strat Spółki nie 
może być niższy niż 0,39 zł (trzydzieści dziewięć groszy).  

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii C może nastąpić do dnia 31 grudnia 2014 r.   

W ramach pierwszej transzy osobom uprawnionym wydano 70% z całkowitej liczby warrantów pierwszej transzy, do której 
objęcia były one uprawnione w przypadku spełnienia się wszystkich kryteriów programu, tj. wydano łącznie 1.268.633  
warranty subskrypcyjne serii C, które otrzymało 37 osób wchodzących na dzień ich wydania w skład Zarządu Emitenta oraz 
należących do kluczowej kadry kierowniczej Emitenta oraz spółek z jej grupy kapitałowej.  

W związku z programem motywacyjnym Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 20 gr każda w liczbie nie większej niż 
5.437.000.  
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Warranty serii D 

Na podstawie Uchwały nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie 
przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o 
istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa 
poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, 
zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym 
Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu 
dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym, Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na emisję łącznie 
4.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji na okaziciela serii L Emitenta o wartości nominalnej 
20 gr każda. Warranty uprawniają do objęcia akcji serii L po cenie emisyjnej równej średniemu kursowi akcji Spółki na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających dzień uchwały, tj. 1,029 
złotych za każdą akcję serii L.  

Uprawnienie do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D przysługuje Członkom Zarządu Emitenta oraz osobom, które na 
dzień oferowania warrantów będą należały do kluczowej kadry menedżerskiej oraz osobom o istotnym znaczeniu dla 
Emitenta i spółek z grupy kapitałowej Emitenta, niezależnie od formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków na 
powyższych stanowiskach.  

Program przewiduje trzy transze warrantów:  

a) transza I – 1.333.334 sztuk warrantów 

b) transza II  - 1.333.333 sztuk warrantów 

c) transza III – 1.333.333 sztuk warrantów. 

Program przewiduje prawo do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej:  

a) dla roku 2012: 

-   kurs akcji Spółki (rozumiany jako średnia kursów zamknięcia notowań akcji Spółki na Giełdzie w ostatnim miesiącu roku 
kalendarzowego 2012) nie może być niższy niż  1,30 zł (jeden złoty i trzydzieści groszy);  

-  wartość osiągniętego przez Spółkę zysku operacyjnego wskazanego w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym powiększonego o amortyzację (EBITDA) ustalonego na podstawie rocznego zbadanego przez biegłego 
rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie może być niższa niż 43.000.000 zł (czterdzieści trzy miliony 
złotych);  

-  zysk netto wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym rachunku zysków i strat Spółki nie może 
być niższy niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych); 

b) dla roku 2013: 

-     kurs akcji Spółki (rozumiany jako średnia kursów zamknięcia notowań akcji Spółki na Giełdzie w ostatnim miesiącu roku 
kalendarzowego 2013) nie może być niższy niż  1,60 zł (jeden złoty i sześćdziesiąt groszy);  

-  wartość osiągniętego przez Spółkę zysku operacyjnego wskazanego w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym powiększonego o amortyzację (EBITDA) ustalonego na podstawie rocznego zbadanego przez biegłego 
rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie może być niższa niż 51.000.000 zł (pięćdziesiąt jeden 
milionów złotych);  

-  zysk netto wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym rachunku zysków i strat Spółki nie może 
być niższy niż 18.000.000 zł (osiemnaście milionów złotych);   

c) dla roku 2014:  

-   kurs akcji Spółki (rozumiany jako średnia kursów zamknięcia notowań akcji Spółki na Giełdzie w ostatnim miesiącu roku 
kalendarzowego 2014) nie może być niższy niż  2,00 zł (dwa złote);  

-  wartość osiągniętego przez Spółkę zysku operacyjnego wskazanego w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym powiększonego o amortyzację (EBITDA) ustalonego na podstawie rocznego zbadanego przez biegłego 
rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie może być niższa niż  57.000.000 zł (pięćdziesiąt siedem 
milionów złotych);  

-    zysk netto wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym rachunku zysków i strat Spółki nie może 
być niższy niż 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych);   

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii D może nastąpić do dnia 31 grudnia 2017 r.   

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zysk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zysk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zysk
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W związku z programem motywacyjnym Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 20 gr każda w liczbie nie większej niż 
4.000.000.  

Realizacja uprawnień z warrantów 

Realizacja uprawnień z warrantów 

Na dzień Prospektu: 

Z warrantów serii B nie wykonano prawa do objęcia akcji serii E (przy czym termin objęcia tych akcji upłynął); 

Z warrantów serii C nie wykonano prawa do objęcia akcji serii J; 

Z warrantów serii D nie wykonano prawa do objęcia akcji serii L. 

Stosownie do przepisu § 2 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych 
warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych 
do obrotu na tym rynku (Dz. U. z dnia 18 maja 2010 r.), w przypadku wykonania prawa do objęcia akcji serii J lub L 
emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i wydawanych w zamian za warranty 
subskrypcyjne, będących akcjami tego samego rodzaju co akcje Emitenta znajdujące się w obrocie na rynku podstawowym, 
Emitent obejmie wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym również wyemitowane i objęte akcje serii J 
lub L.  

W związku z powyższym Emitent informuje również, że akcje na okaziciela serii C Emitenta składające się na kapitał 
zakładowy,  wyemitowane  w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i wydawane w zamian za warranty 
subskrypcyjne serii A, zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym Giełdy na podstawie Uchwały Nr 9/2008 
Zarządu Giełdy z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym 
Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Vistula & Wólczanka S.A. (poprzednia nazwa Emitenta). 

18 ZNACZNI AKCJONARIUSZE  

18.1 Informacje o osobach innych niż członkowie organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub 
pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające 
zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta 

Lp. Nazwa akcjonariusza 
Liczba 

posiadanych akcji  
(w szt.) 

Udział  
w kapitale 

zakładowym 
(w %)  

Liczba głosów na 
WZA 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów na 

WZA  
(w %)  

1 
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota 
Jesień” 

34 321 341 19,74 34 321 341 19,74 

2 IPOPEMA TFI * 21 869 999 12,58 21 869 999 12,58 

3 ING Otwarty Fundusz Emerytalny 19 689 864 11,33 19 689 864 11,33 

4 
ALMA MARKET S.A. wraz z podmiotem 
zależnym KRAKCHEMIA S.A. ** 

14 974 589 8,61 14 974 589 8,61 

5 
Pioneer Pekao Investment Management 
S.A.*** 

9 244 728 5,32 9 244 728 5,32 

 Razem 100 100 521 57,58 100 100 521 57,58 

* dotyczy akcji Emitenta posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI. Zgodnie z informacjami posiadanymi 
przez Emitenta, IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych jest akcjonariuszem Emitenta posiadającym 
5,02% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, natomiast żaden z pozostałych 
funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez IPOPEMA TFI nie osiągnął 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

** pośrednio pan Jerzy Mazgaj – Prezes Zarządu ALMA MARKET S.A., będący znaczącym akcjonariuszem ALMA MARKET S.A. oraz 
członkiem Rady Nadzorczej VISTULA GROUP S.A. 

*** dotyczy akcji wchodzących w skład portfeli wszystkich klientów Pioneer Pekao Investment Management S.A („PPIM”,) zarządzanych w 
ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych. Podgrupę wszystkich portfeli klientów PPIM 
stanowi portfel należący do Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, który zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, jest 



 

Prospekt Emisyjny Akcji serii M Vistula Group S.A.  135 

akcjonariuszem Emitenta posiadającym 5,04% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta.  

Źródło: Emitent 

18.2 Informacja dotycząca posiadania przez głównych akcjonariuszy Emitenta 
innych praw głosu 

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, znacznym akcjonariuszom nie przysługują inne prawa głosu niż wynikające z 
posiadanych przez nich akcji Emitenta.    

18.3 Informacje, czy Emitent bezpośrednio lub pośrednio należy do innego 
podmiotu (osoby) lub jest przez taki podmiot (osobę) kontrolowany 

Wobec Emitenta żaden podmiot nie ma statusu podmiotu dominującego. Równocześnie żaden podmiot nie sprawuje kontroli 
nad Emitentem.  

18.4 Opis wszelkich ustaleń, których realizacja może w przyszłości 
spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta 

Emitentowi nie są znane żadne ustalenia, których realizacja w przyszłości może spowodować zmiany w sposobie kontroli 
Emitenta. Wzajemne prawa i obowiązki akcjonariuszy reguluje Statut Emitenta oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy 
prawa.  

19 TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

Emitent zawierał transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów 
powiązanych” („MSR 24”) (załącznik do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. 
przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady zmienionym Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. 
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego 
Standardu Rachunkowości (MSR) 1). 

Transakcje z podmiotami powiązanymi obejmowały: 

 transakcje pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej; 

 transakcje pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej a członkami Zarządu i Rady Nadzorczej 
Emitenta; 

 transakcje pomiędzy Spółką i spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej a akcjonariuszami Spółki; oraz 

 transakcje pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej a pozostałymi jednostkami powiązanymi 
niewchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej oraz podmiotami powiązanymi członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 

Poza transakcjami przedstawionymi poniżej, w Grupie Kapitałowej nie były dokonywane żadne inne transakcje z podmiotami 
powiązanymi w rozumieniu MSR 24. 

Zdaniem Spółki warunki, na jakich są dokonywane transakcje z podmiotami powiązanymi Spółki, nie odbiegają od warunków 
rynkowych podobnych transakcji z jednostkami niepowiązanymi. 

Transakcje pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej: 

W analizowanym okresie Spółka była stroną następujących umów ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej:  

1) Umowa cesji wierzytelności zawarta w dniu 30 grudnia 2010 roku pomiędzy Spółką jako nabywcą a Vistula & 
Wólczanka Production Sp. z o.o. w Krakowie jako zbywcą. Przedmiotem umowy była sprzedaż wierzytelności w 
kwocie 7.901,46 złotych za cenę odpowiadającą wysokości nominalnej wierzytelności. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie ceny sprzedaży z tytułu powyższej umowy w analizowanym okresie: 
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Tytułem / za okres 30-09-.2013 r. 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Cena sprzedaży wierzytelności (tys. zł)  0 0 0 8 

należności nierozliczone brutto 0 0 0 0 

rezerwy na należności wątpliwe 0 0 0 0 

2) Umowa dzierżawy samochodu zawarta dnia 22 lipca 2006 roku pomiędzy Spółką jako wydzierżawiającym a 
Wólczanka Production 3 Sp. z o.o. jako dzierżawcą zmieniona aneksem z dnia 5 października 2012 roku. 
Przedmiotem umowy jest dzierżawa samochodu osobowego. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. 
Czynsz z tytułu dzierżawy wynosi 250,00 złotych netto miesięcznie. Umowa została rozwiązana za porozumieniem 
stron z dniem 9 kwietnia 2013 roku. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wynagrodzenia z tytułu powyższej umowy w analizowanym okresie: 

Tytułem / za okres 30-09-.2013 r. 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie z tytułu umowy dzierżawy 
netto: (tys. zł)  

1 3 3 3 

należności nierozliczone brutto 
0 0 0 0 

rezerwy na należności wątpliwe 
0 0 0 0 

3) Umowa dzierżawy rzeczy ruchomych zawarta dnia 30 grudnia 2004 roku pomiędzy Spółką jako 
wydzierżawiającym a Wólczanka Production 3 Sp. z o.o. jako dzierżawcą zmieniona aneksem z dnia 31 marca 
2006 roku. Przedmiotem umowy jest dzierżawa maszyn, urządzeń szwalniczych i wyposażenia pomieszczeń 
przeznaczonych do produkcji ubrań oraz sprzętu komputerowego. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. 
Czynsz z tytułu dzierżawy wynosi 38.103,30 złotych netto.   

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wynagrodzenia z tytułu powyższej umowy w analizowanym okresie: 

Tytułem / za okres 30-09-.2013 r. 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie z tytułu umowy dzierżawy netto 
(tys. zł)  

 344 457 457 457 

należności nierozliczone brutto 47 0 0 46 

rezerwy na należności wątpliwe 0 0 0 0 

4) Umowa najmu lokalu użytkowego zawarta dnia 30 grudnia 2004 roku pomiędzy Spółką jako wynajmującym a 
Wólczanka Production 3 Sp. z o.o. jako najemcą, zmieniona aneksem z dnia 30 lipca 2005 roku, aneksem z dnia 
31 marca 2006 roku oraz aneksem z dnia 1 października 2008 roku. Przedmiotem umowy jest najem lokali 
użytkowych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Samsonowicza 20, wraz z placami. Umowa została zawarta na 
czas nieoznaczony. Czynsz z tytułu najmu wynosi 31.238,82 złotych miesięcznie. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wynagrodzenia z tytułu powyższej umowy w analizowanym okresie: 

Tytułem / za okres 30-09-.2013 r 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie z tytułu umowy najmu netto 
(tys. zł)  

281 375 375 375 

należności nierozliczone brutto 38 0 0 38 

rezerwy na należności wątpliwe 0 0 0 0 

5) Umowa o świadczenie usług przerobowych, zawarta dnia 29 grudnia 2004 roku pomiędzy Spółką jako 
zamawiającym a Wólczanka Production 3 Sp. z o.o. jako wykonawcą. Przedmiotem umowy jest świadczenie na 
rzecz Spółki usług przerobowych, tj. wytwarzanie wyrobów odzieżowych – koszul męskich oraz lekkiej odzieży 
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damskiej, z materiałów i dodatków przekazanych przez Spółkę. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. 
Wynagrodzenie z tytułu usług obliczane jest jako iloczyn sztuk danego wyrobu oraz ceny jednostkowej. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wynagrodzenia z tytułu powyższej umowy w analizowanym okresie: 

Tytułem / za okres 30-09-.2013 r 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie z tytułu umowy o wykonanie 
usług przerobowych netto (tys. zł)  

  7 128 11 497 14 255 12 945 

zobowiązania nierozliczone brutto 539 290 584 661 

6) Umowa najmu nieruchomości zawarta dnia 3 stycznia 2011 roku pomiędzy Spółką jako wynajmującym a 
Wólczanka Production 3 Sp. z o.o. jako najemcą. Przedmiotem umowy jest najem budynków w Ostrowcu 
Świętokrzyskim przy ul. Żabiej 33, wraz z prawem używania infrastruktury drogowej. Umowa została zawarta na 
czas nieoznaczony. Umowa uległa rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2011 r. Czynsz z tytułu najmu wynosi 
50.020,67 złotych netto.  

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wynagrodzenia z tytułu powyższej umowy w analizowanym okresie: 

Tytułem / za okres 30-09-.2013 r 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie z tytułu umowy najmu netto 
(tys. zł)  

0 0 600 0 

 należności nierozliczone brutto 0 0 0 0 

rezerwy na należności wątpliwe 0 0 0 0 

7) Umowa podnajmu powierzchni handlowej wraz z umową o obsługę salonu zawarta dnia 21 czerwca 2011 roku 
pomiędzy Spółką jako podnajmującym a DCG jako podnajemcą. Przedmiotem umowy był podnajem części lokalu 
użytkowego w Sosnowcu (Fashion House Outlet) w celu prowadzenia punktu sprzedaży towarów marki Deni Cler 
Milano, a także obsługa przez Spółkę outletu DCG. Umowa była zawarta na czas określony i uległa rozwiązaniu z 
dniem 31 grudnia 2011 r. Czynsz z tytułu podnajmu wynosił 10.000,00 złotych netto miesięcznie. W przypadku gdy 
w danym miesiącu przychód DCG ze sprzedaży towarów w podnajmowanym lokalu przekraczał kwotę 100.000,00 
złotych netto, na rzecz Spółki płatne było dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 7% przychodu stanowiącego 
nadwyżkę ponad kwotę 70.000,00 złotych netto. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wynagrodzenia z tytułu powyższej umowy w analizowanym okresie: 

Tytułem / za okres 30-09-.2013 r 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie z tytułu umowy podnajmu 
netto (tys. zł)  

0 0 60 0 

 należności nierozliczone brutto 36 37 37 0 

rezerwy na należności wątpliwe 0 0 0 0 

8) Umowa o współpracy zawarta dnia 17 grudnia 2010 roku pomiędzy Spółką jako dostawcą a DCG jako 
zamawiającym. Przedmiotem umowy była produkcja i dostawa koszul męskich. Umowa została wykonana do dnia 
30 stycznia 2011 roku. Wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosiło 379.000,00 złotych netto.  

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wynagrodzenia z tytułu powyższej umowy w analizowanym okresie: 
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Tytułem / za okres 30-09-.2013 r 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie z tytułu umowy współpracy 
(tys. zł)  

0 0 225 154 

 należności nierozliczone brutto 0 0 0 187 

rezerwy na należności wątpliwe 0 0 0 0 

9) Umowa pożyczki zawarta dnia 15 września 2011 roku pomiędzy Spółką jako pożyczkobiorcą a DCG jako 
pożyczkodawcą. Przedmiotem umowy była pożyczka w kwocie 1.000.000,00 złotych, oprocentowana w wysokości 
odpowiadającej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę. Termin spłaty pożyczki przypadał w dniu 31 grudnia 
2011 roku.  Pożyczka została spłacona. 

10) Umowa pożyczki zawarta dnia 3 lutego 2012 roku pomiędzy Spółką jako pożyczkobiorcą a DCG jako 
pożyczkodawcą. Przedmiotem umowy jest pożyczka w kwocie 1.000.000,00 złotych, oprocentowana w wysokości 
odpowiadającej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę. Termin spłaty pożyczki przypadał w dniu 31 grudnia 
2012 roku.  Pożyczka została spłacona. 

11) Umowa pożyczki zawarta dnia 1 października 2013 roku pomiędzy Spółką jako pożyczkobiorcą a DCG jako 
pożyczkodawcą. Przedmiotem umowy jest pożyczka w kwocie 1.000.000,00 złotych, oprocentowana w wysokości 
odpowiadającej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę. Termin spłaty pożyczki przypadał w dniu 31 grudnia 
2014 roku.  Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco z wystawienia DCG. 

12) Umowa dzierżawy samochodu osobowego zawarta dnia 10 czerwca 2009 roku pomiędzy Spółką jako dzierżawcą 
a DCG jako wydzierżawiającym. Przedmiotem umowy była dzierżawa samochodu osobowego. Umowa została 
zawarta na czas nieoznaczony i została rozwiązana na mocy porozumienia stron w dniu 21 września 2010 roku. 
Czynsz z tytułu dzierżawy wynosił 1.500,00 złotych netto. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wynagrodzenia z tytułu powyższej umowy w analizowanym okresie: 

Tytułem / za okres 30-09-.2013 r 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie z tytułu umowy dzierżawy 
netto (tys. zł)  

0 0 0 13 

 należności nierozliczone brutto 0 0 0 0 

rezerwy na należności wątpliwe 0 0 0 0 

13)  W analizowanym okresie Emitent obciążał DCG kosztami zakupu usług, w tym ubezpieczenia, licencji, 
wycen itp.  

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wynagrodzenia z powyższego tytułu w analizowanym okresie: 

Tytułem / za okres 30-09-.2013 r 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie netto (tys. zł)  15 13  27  87 

 należności nierozliczone brutto 26 26 27 75 

rezerwy na należności wątpliwe 0 0 0 0 

14)  W analizowanym okresie Emitent był obciążany przez DCG kosztami zakupu usług, w tym uczestnictwa 
w pokazie kolekcji marki Deni Cler Milano, kosztami zakupu surowca, kosztami związanymi z udzielonymi 
pożyczkami itp.  

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wynagrodzenia z powyższego tytułu w analizowanym okresie: 
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Tytułem / za okres 30-09-.2013 r 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie netto (tys. zł)  105 19 16 23 

 zobowiązania nierozliczone brutto 0 0 0 26 

15) Umowy podnajmu nieruchomości z dnia 1 listopada 2007 roku pomiędzy Spółką jako podnajmującym a Vistula & 
Wólczanka Production Sp. z o.o. jako podnajemcą. Przedmiotem umowy jest podnajem lokalu  przy ul. 
Starowiślnej 48 w Krakowie. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Czynsz z tytułu podnajmu wynosi 
3.630,00 złotych netto za pół roku. Umowa została wypowiedziana ze skutkiem na dzień 30 listopada 2013 roku. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wynagrodzenia z tytułu powyższej umowy w analizowanym okresie: 

Tytułem / za okres 30-09-.2013 r 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie z tytułu umowy podnajmu 
netto (tys. zł)  

4 4 7 7 

należności nierozliczone brutto 0 36 31 25 

rezerwy na należności wątpliwe 0 36 31 25 

Transakcje pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej a członkami Zarządu i Rady Nadzorczej: 

W analizowanym okresie Spółka była stroną następujących umów z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej:  

Grzegorz Pilch 

W analizowanym okresie Grzegorz Pilch jest stroną następującej umowy zawartej ze Spółką:  

Umowa o pracę zawarta dnia 15 lipca 2008 roku pomiędzy Spółką a Grzegorzem Pilchem, zmieniona aneksem z dnia 25 
października 2010 roku. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.  

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wynagrodzenia i premii z tytułu powyższej umowy w analizowanym okresie: 

Tytułem / za okres 01-10.2013 r. 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę (tys. 
zł)  

1.298  708 708 708 

 

Mateusz Żmijewski  

W analizowanym okresie Mateusz Żmijewski jest stroną następujących umów zawartych ze Spółką: 

1)  Umowa o pracę zawarta dnia 15 lipca 2008 roku pomiędzy Spółką a Mateuszem Żmijewskim, zmieniona aneksem 
z dnia 25 października 2010 roku. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.  

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wynagrodzenia i premii z tytułu powyższej umowy w analizowanym 
okresie: 

Tytułem / za okres 01-10.2013 r. 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę (tys. 
zł)  

682 372 372 362 

2) Umowa najmu samochodu zawarta dnia 20 sierpnia 2008 roku pomiędzy Spółką jako najemcą a Mateuszem 
Żmijewskim jako wynajmującym. Przedmiotem umowy jest najem samochodu osobowego. Umowa została zawarta 
na czas nieoznaczony. Czynsz z tytułu najmu wynosi 3.000,00 złotych miesięcznie. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wynagrodzenia z tytułu powyższej umowy w analizowanym okresie: 
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Tytułem / za okres 01-10.2013 r. 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie z tytułu umowy najmu netto 
(tys. zł)  

30 36 36 36 

zobowiązania nierozliczone brutto 0 0 0 0 

Aldona Sobierajewicz: 

W analizowanym okresie Aldona Sobierajewicz była stroną następującej umowy zawartej ze Spółką: 

Umowa o pracę zawarta dnia 1 października 2007 pomiędzy Spółką a Aldoną Sobierajewicz, zmieniona aneksami z dnia 7 
lutego 2008 roku, z dnia 5 czerwca 2008 roku i z dnia 25 października 2010 roku. Umowa była zawarta na czas 
nieoznaczony. Umowa wygasła w dniu 09 grudnia 2012r. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wynagrodzenia z tytułu powyższej umowy w analizowanym okresie: 

Tytułem / za okres 01-10-.2013 r 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę (tys. 
zł)  

0 287 336 371 

Jerzy Mazgaj 

W analizowanym okresie Jerzy Mazgaj jest stroną następującej umowy zawartej ze Spółką: 

Umowa o korzystanie z samochodu dla celów służbowych zawarta dnia 30 stycznia 2012 roku zawarta pomiędzy Spółką 
jako udostępniającym a Jerzym Mazgajem jako korzystającym. Przedmiotem umowy jest oddanie do używania w celach 
służbowych samochodu osobowego. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Umowa została rozwiązana za 
porozumieniem stron ze skutkiem na dzień 27 czerwca 2013 roku. 

Umowa o korzystanie z samochodu dla celów służbowych zawarta dnia 16 lipca 2013 roku pomiędzy Spółką jako 
udostępniającym a Jerzym Mazgajem jako korzystającym. Przedmiotem umowy jest oddanie do używania w celach 
służbowych samochodu osobowego. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.  

Wojciech Kruk  

W analizowanym okresie Wojciech Kruk był stroną następującej umowy zawartej ze Spółką: 

Umowa o pracę zawarta dnia 1 października 2002 roku pomiędzy Spółką a Wojciechem Krukiem, zmieniona aneksem z dnia 
1 września 2009 roku. Na mocy umowy zawartej na czas nieoznaczony w okresie od dnia 1 października 2002 roku Spółka 
zatrudniała Wojciecha Kruka na stanowisku Konsultanta ds. Produkcji. Umowa uległa rozwiązaniu w dniu 31 stycznia 2012 
roku.  

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wynagrodzenia z tytułu powyższej umowy w analizowanym okresie: 

Tytułem / za okres 01-10.2013 r. 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę (tys. 
zł)  

0 2 15 15 

Radosław Jakociuk: 

W analizowanym okresie Radosław Jakociuk jest stroną następującej umowy zawartej ze Spółką: 

Umowa o pracę zawarta dnia 29 czerwca 2012 r. pomiędzy Spółką a Radosławem Jakociukiem została zawarta na czas 
określony do dnia 30 czerwca 2014 r.  

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wynagrodzenia i premii z tytułu powyższej umowy w analizowanym okresie: 

Tytułem / za okres 01-10.2013 r. 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę (tys. 
zł)  

325 134 0 0 
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Transakcje pomiędzy Spółką i spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej a akcjonariuszami Spółki: 

W analizowanym okresie Spółka była stroną następujących umów z akcjonariuszami Spółki:  

1) Umowa ograniczająca rozporządzanie niektórymi akcjami Vistula Group S.A. z 28 lipca 2009 r., zawarta pomiędzy 
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Alma Market Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Krakowie, Wojciechem Krukiem, wspólnikami spółki cywilnej pod firmą ECK Investment s.c. Ewa Kruk, Ewa Kruk-
Cieślik, Wojciech Henryk Kruk oraz EK Investment Wojciech Kruk spółka komandytowo akcyjna i WK Investment 
Wojciech Kruk spółka komandytowo akcyjna (“Istotni Akcjonariusze”) oraz Spółką („Lock-Up 1”). Przedmiotem 
umowy było zobowiązanie Istotnych Akcjonariuszy do niedokonywana zbycia, obciążenia oraz innych podobnych 
czynności w odniesieniu do akcji Spółki objętych umową. Umowa została zawarta na okres do dnia 29 lutego 2012 
roku w związku z Umową Zmieniającą. Zgodnie z umową, Spółka zobowiązana była do zapłaty na rzecz Istotnych 
Akcjonariuszy wynagrodzenia z tytułu ustanowienia ograniczenia zbywania akcji w wysokości 500.000,00 zł 
rocznie na rzecz Alma Market SA oraz w wysokości 500.000,00 zł rocznie dla pozostałych Istotnych Akcjonariuszy.  

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wynagrodzenia netto z tytułu umowy Lock-Up 1 w analizowanym okresie: 

Alma Market SA 

Tytułem / za okres 30-09-.2013 r. 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie z tytułu umowy Lock-Up 1 
netto (tys. zł)  

0 212 500 500 

zobowiązania nierozliczone brutto 
0 0 58 0 

Wojciech Kruk i wspólnicy spółki cywilnej pod firmą ECK Investment s.c. Ewa Kruk, Ewa Kruk-Cieślik, Wojciech Henryk Kruk 
oraz EK Investment Wojciech Kruk spółka komandytowo akcyjna i WK Investment Wojciech Kruk spółka komandytowo 
akcyjna 

Tytułem / za okres 30-09-.2013 r 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie z tytułu umowy  
Lock-Up 1 netto (tys. zł)  

0 250 500 500 

zobowiązania nierozliczone brutto 
472 472 500 0 

2) Umowa ograniczająca rozporządzanie niektórymi akcjami Vistula Group S.A. z dnia 12 grudnia 2011 r., zawarta 
pomiędzy BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Alma Market Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Krakowie („Alma”) oraz Spółką („Lock-Up 2”). Przedmiotem umowy było zobowiązanie Alma do 
niedokonywania zbycia, obciążenia oraz innych podobnych czynności w odniesieniu do akcji Spółki objętych 
umową. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 6 grudnia 2016 roku, przy czym przewiduje ona skutek 
wcześniejszego jej wygaśnięcia w określonych w umowie przypadkach. Umowa została zawarta w związku z 
podpisaniem aneksu - zmiany nr 3 z dnia 12 grudnia 2011 r. do Umowy Zmieniającej. Zgodnie z umową, Spółka 
zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Alma wynagrodzenia z tytułu ustanowienia ograniczenia zbywania akcji w 
wysokości (i) w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku 300.000,00 złotych rocznie, 
przy czym w przypadku wzrostu kursu notowań akcji Spółki umowa zakłada mechanizm podwyższenia 
wynagrodzenia do wysokości nie wyższej niż 500.000,00 złotych, (ii) w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do 
ostatniego dnia okresu ograniczenia zbywalności w wysokości 500.000,00 złotych netto za rok kalendarzowy, przy 
czym Umowa przewiduje, że w przypadku utrzymania przez Bank obniżonej marży kredytu na podstawie Umowy 
Zmieniającej od dnia 1 stycznia 2015 r. na poziomie obniżonym na podstawie zmiany nr 3 z dnia 12 grudnia 2011 
r. wynagrodzenie będzie obliczane zgodnie z pkt. (i). Umowa Lock-Up 2 wygasła w dniu 20 grudnia 2012 r. 

Tytułem / za okres 
30-09-.2013 r 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie z tytułu umowy Lock-Up 2  
netto (tys. zł)  

0 291 0 0 

zobowiązania nierozliczone brutto 
0 369 0 0 

3) W analizowanym okresie Spółka dokonywała sprzedaży na rzecz Alma Market SA jako kupującej towarów 
handlowych. Poniższa tabela przedstawia zestawienie obrotów z tytułu sprzedaży towarów w analizowanym 
okresie: 
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Tytułem / za okres 
30-09-.2013 r. 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie z tytułu zamówień razem 
netto (tys. zł)  

 110 37 355 78 

należności nierozliczone brutto 
76 0 1 13 

rezerwy na należności wątpliwe 
0 0 0 0 

4) Umowa o współpracy zawarta dnia 26 września 2011 roku pomiędzy Emitentem a Alma Market SA.. Przedmiotem 
umowy jest podjęcie wspólnych działań mających na celu zwiększenie liczby potencjalnych klientów obydwu stron. 
Na podstawie umowy Spółka wzięła udział w promocji organizowanej przez Alma Market SA dla członków 
programu lojalnościowego w okresie do 30 września 2012 roku, poprzez udzielanie klientom Spółki będącym 
jednocześnie członkami programu lojalnościowego Alma Market SA rabatów. Aneksem z dnia 14 sierpnia 2012 r. 
współpraca została przedłużona do dnia 30 września 2013 roku. 

5) W analizowanym okresie Spółka zlecała zamieszczanie w wydawnictwach Alma Market SA własnych reklam: 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie obrotów z tytułu zamówień reklamowych w analizowanym okresie: 

Tytułem / za okres 
30-09-.2013 r 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie z reklamy zamawianej przez 
Spółkę netto (tys. zł)  

70 120 140 0 

zobowiązania nierozliczone brutto 
0 18 66 0 

6) W analizowanym okresie Spółka dokonywała zakupu od Alma Market SA towarów handlowych 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie obrotów z tytułu sprzedaży towarów w analizowanym okresie: 

Tytułem / za okres 30-09-.2013 r 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie z tytułu zamówień razem 
netto (tys. zł)  

 7 18 28 33 

zobowiązania nierozliczone brutto 
0 6 7 0 

7) W analizowanym okresie DCG dokonywała sprzedaży na rzecz Alma Market SA jako kupującej towarów 
handlowych oraz zlecała zamieszczanie w wydawnictwach Alma Market SA własnych reklam. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie obrotów z powyższych tytułów w analizowanym okresie: 

Tytułem / za okres 30-09-.2013 r 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie za towary sprzedawane na 
rzecz Alma Market SA netto (tys. zł)  

159 8 169 57 

należności nierozliczone brutto 141 0 148 12 

rezerwy na należności wątpliwe 0 0 0 0 

Wynagrodzenie za reklamy zamawiane przez 
DCG netto (tys. zł)  

0 15 15 18 

należności nierozliczone brutto 0 0 0 0 

rezerwy na należności wątpliwe 0 0 0 0 

8) Umowa o współpracy zawarta dnia 16 czerwca 2011 roku pomiędzy DCG a Alma Market S.A. (wraz z późniejszymi 
zmianami) Przedmiotem umowy jest podjęcie wspólnych działań mających na celu zwiększenie liczby 
potencjalnych klientów obydwu stron. Na podstawie umowy Spółka wzięła udział w promocji organizowanej przez 
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Alma Market SA dla członków programu lojalnościowego w okresie do 30 września 2013 roku, poprzez udzielanie 
klientom Spółki będącym jednocześnie członkami programu lojalnościowego Alma Market SA rabatów. 

9) Umowa licencyjna zawarta dnia 1 lipca 2010 roku pomiędzy Spółką jako licencjobiorcą a WK Investment Wojciech 
Kruk S.K.A. jako licencjodawcą. Przedmiotem umowy było udzielenie Spółce wyłącznej licencji na korzystanie z 
wzorów użytkowych biżuterii, które zostały zaprojektowane przez autora Wojciecha Kruka. Umowa obowiązywała 
do dnia 31 grudnia 2011 roku. Opłaty licencyjne na rzecz licencjodawcy były ustalone w wysokości odpowiadającej 
5% kwoty stanowiącej marżę netto Spółki uzyskanej ze sprzedaży każdej sztuki biżuterii wyprodukowanej na 
podstawie wzorów użytkowych, za okres każdego kwartału obowiązywania umowy, pomniejszonej o poniesione 
przez Spółkę koszty nadzwyczajnych opisanych w umowie działań marketingowych wykorzystanych do celów 
reklamy i promocji biżuterii wyprodukowanej na podstawie wzorów użytkowych.  

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wynagrodzenia z tytułu powyższej umowy w analizowanym okresie: 

Tytułem / za okres 30-09-.2013 r 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie z tytułu umowy licencyjnej 
netto (tys. zł)  

0 3 11 5 

zobowiązania nierozliczone brutto 0 0 0 0 

10) W analizowanym okresie Spółka dokonywała zakupów towarów (biżuterii) od firmy W.K. INVESTMENT – Wojciech 
Kruk  

Poniższa tabela przedstawia zestawienie obrotów z powyższego tytułu w analizowanym okresie: 

Tytułem / za okres 30-09-.2013 r 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie z sprzedaży towarów netto 
(tys. zł)  

0 105 397 0 

zobowiązania nierozliczone brutto 285 297 435 0 

Transakcje pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej a pozostałymi jednostkami powiązanymi 
niewchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej oraz podmiotami powiązanymi członków Zarządu i Rady Nadzorczej: 

Umowy zawarte przez Spółkę z bliskimi członkami rodziny członków Rady Nadzorczej Spółki: 

W analizowanym okresie Spółka była stroną następujących umów z bliskimi członkami rodziny członków Rady Nadzorczej 
Spółki: 

1) Umowa najmu zawarta w dniu 1 stycznia 2006 roku pomiędzy Ewą Kruk (żoną Wojciecha Kruka, który w 
analizowanym okresie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) jako wynajmującym a Spółką jako 
najemcą. Przedmiotem umowy był najem przez Spółkę niezabudowanej nieruchomości w Poznaniu przy ul. 
Pułaskiego 19 z przeznaczeniem na parking. Umowa uległa rozwiązaniu z dniem 29 lutego 2012 r. Czynsz z tytułu 
najmu wynosił 7.000,00 złotych netto miesięcznie.  

Tytułem / za okres 30-09-.2013 r 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie z tytułu umowy najmu netto 
(tys. zł)  

0 14 84 84 

zobowiązania nierozliczone brutto 0 0 8 0 

2) Umowa o pracę zawarta w dniu 16 grudnia 1997 roku pomiędzy poprzednikiem prawnym Emitenta a Ewą Kruk 
(żoną Wojciecha Kruka, który pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej), zmieniona aneksami z dnia 
1 czerwca 1998 roku, 1 maja 1999 roku, 1 lipca 2003 roku, 1 stycznia 2006 roku i 1 kwietnia 2008 roku. Na 
podstawie umowy Spółka zatrudniała Ewę Kruk na stanowisku Konsultant Produkcji ds. nowych wzorów. Umowa 
została zawarta na czas nieoznaczony. Umowa o pracę z Ewą Kruk została rozwiązana z dniem 31 maja 2012 r. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wynagrodzenia z tytułu powyższej umowy w analizowanym okresie. 
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Tytułem / za okres 30-09-.2013 r 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę (tys. 
zł)  

0 10 28 28 

3) Umowa o pracę zawarta w dniu 1 marca 2011 roku pomiędzy Anną Dubiel (córką Jerzego Mazgaja, który pełni 
funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej) a Spółką, zmieniona aneksem z dnia 12 listopada 2012 roku. Na 
podstawie umowy Spółka zatrudnia Annę Dubiel na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży Marki W.KRUK. Umowa 
została zawarta na czas nieoznaczony.  

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wynagrodzenia z tytułu powyższej umowy w analizowanym okresie. 

Tytułem / za okres 30-09-.2013 r. 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę (tys. 
zł)  

125 106 79 74 

4) Umowa o korzystanie z samochodu dla celów służbowych zawarta dnia 2 grudnia 2011 roku pomiędzy Spółką jako 
udostępniającym a Anną Dubiel (córką Jerzego Mazgaja, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej) 
jako korzystającym. Przedmiotem umowy było udostępnienie przez Spółkę do korzystania samochodu osobowego 
dla celów służbowych. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Niniejsza Umowa została rozwiązana za 
porozumieniem stron z dniem 16 stycznia 2013 roku i zastąpiona zawartą w tym samym dniu nową umową o 
korzystanie z samochodu dla celów służbowych. 

Umowy zawarte przez Spółkę z podmiotami powiązanymi z członkami Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki: 

W analizowanym okresie Spółka była stroną następujących umów z podmiotami powiązanymi z członkami Rady Nadzorczej 
oraz Zarządu Spółki: 

1) W analizowanym okresie DCG wynajmowała od Alma Development Sp. z o.o. w której Jerzy Mazgaj, 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta jest Prezesem Zarządu powierzchnię handlową.  

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wynagrodzenia z powyższego tytułu w analizowanym okresie. 

Tytułem / za okres 30-09-.2013 r 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie netto (tys. zł)  50   67  15 0 

zobowiązania nierozliczone brutto 21 7 7 0 

2) W analizowanym okresie Emitent dokonywał zakupów towarów handlowych od spółki Premium Cigars Sp. z o.o., 
w której Jerzy Mazgaj, Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta jest większościowym wspólnikiem: 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wynagrodzenia z powyższego tytułu w analizowanym okresie. 

Tytułem / za okres 30-09-.2013 r. 2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie z tytułu zakupu towarów 
netto  (tys. zł)  

1 31 14 8 

zobowiązania nierozliczone brutto 0 0 4 9 

3) W analizowanym okresie DCG dokonywała zakupów towarów handlowych od spółki Premium Cigars Sp. z o.o., w 
której Jerzy Mazgaj, Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta i DCG jest większościowym wspólnikiem: 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wynagrodzenia z powyższego tytułu w analizowanym okresie. 

Tytułem / za okres 30-09-.2013  r.  2012 r. 2011 r. 2010 r. 

Wynagrodzenie z tytułu zakupu towarów 
netto (tys. zł)  

0 0 4 0 

zobowiązania nierozliczone brutto 0 0 0 0 
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20 INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, 
JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT  

20.1 Historyczne informacje finansowe 

Emitent jest spółką publiczną, której akcje znajdują się w obrocie na rynku podstawowym GPW od 1993 r. Emitent podlega 
obowiązkom informacyjnym wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji giełdowych. Skonsolidowane 
informacje finansowe Emitenta sporządzone zgodnie z MSSF-UE zostały udostępnione do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Emitenta (www.vistulagroup.pl) w postaci raportów okresowych Emitenta. 

W szczególności udostępnione zostały: 

- skonsolidowane informacje finansowe za 2010 r. wraz z opinią biegłego rewidenta udostępnione do publicznej 

wiadomości 21.03.2011 r., 

- skonsolidowane informacje finansowe za 2011 r. wraz z opinią biegłego rewidenta udostępnione do publicznej 

wiadomości 20.03.2012 r., 

- skonsolidowane informacje finansowe za 2012 r. wraz z opinią biegłego rewidenta udostępnione do publicznej 

wiadomości 21.03.2013 r. 

Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta za rok 2010, 2011 i 2012 wraz z danymi porównywalnymi zostały 
sporządzone zgodnie z MSSF-UE. 

Wymienione wyżej sprawozdania finansowe Emitenta wraz z opiniami biegłego rewidenta zostały włączone do Prospektu 
przez odniesienie. 

W omawianym okresie Emitent sporządzał zarówno skonsolidowane jak i jednostkowe sprawozdania finansowe.   

20.2 Informacje finansowe pro forma 

Wg Zarządu Emitenta brak jest przesłanek sporządzenia informacji finansowych pro forma (tj. znaczących zobowiązań 
finansowych lub też transakcji, które mogłyby spowodować znaczącą zmianę brutto), wobec powyższego Emitent nie 
zamieszcza w Prospekcie informacji finansowych pro forma. 

20.3 Sprawozdania finansowe 

Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2010 – 2012 zostały udostępnione do publicznej wiadomości na 
stronie internetowej wskazanej w pkt. 20.1 Części III Prospektu. 

20.4 Badanie historycznych rocznych informacji finansowych 

20.4.1 Oświadczenie stwierdzające, że historyczne informacje finansowe zostały 
zbadane przez biegłego rewidenta 

Historyczne informacje finansowe wskazane w punkcie 20.1. części III Prospektu zostały zbadane przez biegłych 
rewidentów. 

Żaden z biegłych rewidentów nie odmówił wyrażenia opinii o badanych historycznych informacjach finansowych. Opinie 
wyrażone przez biegłych rewidentów nie były negatywne, nie zawierały zastrzeżeń ani uwag. 

20.4.2 Wskazanie innych informacji w Prospekcie Emisyjnym, które zostały zbadane 
przez biegłych rewidentów 

Poza historycznymi informacjami finansowymi wskazanymi w punkcie 20.1. Części III Prospektu, żadne inne informacje 
zamieszczone w Prospekcie nie były badane przez biegłego rewidenta. 

Śródroczne informacje finansowe, wskazane w punkcie 20.6 Części III Prospektu, podlegały przeglądowi biegłego 
rewidenta. 
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20.4.3 Informacje finansowe w Prospekcie Emisyjnym nie pochodzące ze sprawozdań 
finansowych Emitenta zbadanych przez biegłego rewidenta 

Dane zamieszczone w punkcie 5.2 Części III Prospektu (inwestycje w okresie 2010-2013), w punkcie 8.1 Części III 
Prospektu (znaczące aktywa trwałe, wartości wg stanu na dzień 31.08.2013 r.) oraz w punkcie 3.2 Części IV Prospektu 
(kapitalizacja i zadłużenie na dzień 31.08.2013 r.) nie pochodzą ze sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłego 
rewidenta i zostały sporządzone przez Emitenta na podstawie ksiąg rachunkowych na potrzeby niniejszego Prospektu. 

20.5 Data najnowszych informacji finansowych 

Ostatnie roczne skonsolidowane dane finansowe zbadane przez biegłego rewidenta dotyczą roku 2012 i zostały przekazane 
przez Emitenta do publicznej wiadomości w dniu 21.03.2013 r. 

20.6 Śródroczne i inne informacje finansowe 

Po dacie ostatniego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitent opublikował: 

- kwartalne dane finansowe, tj. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 

31.03.2013 r. Data publikacji: 15.05.2013 r.  

- półroczne dane finansowe, tj. śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2013r. 

do 30.06.2013 r. wraz z raportem biegłego rewidenta z przeglądu ww. sprawozdania. Data publikacji: 

29.08.2013 r. 

Treść raportów okresowych dostępna jest na stronie internetowej Emitenta (www.vistulagroup.pl). Śródroczne dane 
finansowe Emitenta zostały włączone do Prospektu przez odniesienie. 

20.7 Polityka dywidendy 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Grupa Emitenta rokrocznie wypracowała zysk netto, natomiast 

Emitent poniósł stratę za rok 2010 i 2011. WZ Emitenta w dniu 23.04.2012 r. podjęło uchwałę o pokryciu straty za 2011 r. 

w kwocie 997,6 tys. zł w całości z kapitału zapasowego. 

Za 2012 r. Emitent nie wypłacił dywidendy i przeznaczył całość zysku na kapitał zapasowy. Współczynnik dywidendy za rok 
2012, liczony jako stosunek kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy do zysku netto, wynosił zero. 

Zarząd Emitenta nie przewiduje wypłacania dywidendy w latach 2013-2018, a ewentualne wypracowane zyski zamierza 
przeznaczyć na kapitał zapasowy.  

Zgodnie ze Statutem Emitenta nie przewidziano żadnych ograniczeń ani uprzywilejowań w zakresie prawa do dywidendy. 

Zgodnie z warunkami emisji Obligacji serii D przewidziano szereg ograniczeń w zakresie wypłaty dywidendy lub wypłaty 
zaliczki na jej poczet bez zgody obligatariuszy, w tym zakaz rekomendowania WZ przez Zarząd Emitenta podjęcia uchwały o 
wypłacie dywidendy, zakaz wnioskowania przez Zarząd Emitenta o wypłatę dywidendy oraz zobowiązanie Zarządu Emitenta 
do każdorazowego informowania WZ, w przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy projektu uchwały o dokonanie wypłaty, 
że wypłata taka stanowić będzie naruszenie warunków emisji Obligacji serii D.  

Ponadto zgodnie z umową kredytową z Alior Bank S.A. z dnia 11 września 2013 r. opisaną szczegółowo w pkt. 22 III Części 
Prospektu Emitent zobowiązał się, iż bez uprzedniej pisemnej zgody Banku nie będzie rekomendował, czy też wnioskował o 
wypłatę zysku w formie dywidendy lub zaliczki na jej poczet lub w innej formie oraz o dokonanie innej płatności z tytułu 
posiadania akcji w kapitale zakładowym przez jakiegokolwiek akcjonariusza. 

20.8 Postępowania sądowe i arbitrażowe 

Brak jest postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych za okres obejmujący ostatnie 12 
miesięcy, które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub 
rentowność Emitenta lub Grupy Kapitałowej. 

20.9 Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta 

Zdarzenia następujące po dacie bilansowej 30 czerwca 2013 r.: 

- Emitent zawarł w lipcu i sierpniu szereg umów, które łącznie doprowadziły do refinansowania 

dotychczasowego zadłużenia z tytułu większości umów kredytowych, krótkoterminowych obligacji oraz 
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udzielonych poręczeń. Refinansowanie Zadłużenia objęło a) zawarcie przez Emitenta ugody z 25 lipca 2013 r. 

z Raport 5 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny z siedzibą w Krakowie, b) zawarcie 

dwóch warunkowych ugód z 26 lipca 2013 r.: z Fortis Lease Polska sp. z o.o. i z BNP Paribas Bank Polska 

S.A. oraz c) przedterminowy wykup Obligacji serii C z pierwotnym terminem wykupu 20 grudnia 2013 r.  

Powyższe ugody na łączną kwotę 117,3 mln zł oraz przedterminowy wykup Obligacji serii C o wartości 50,0 
mln zł zostały opłacone ze środków, pozyskanych z emisji Akcji serii M oraz emisji Obligacji serii D z 
terminem wykupu 13 sierpnia 2018 r. Łącznie wierzytelności objęte powyższymi ugodami wynosiły 169,1 mln 
zł na 30 czerwca 2013 r., ponadto zabezpieczone były szeregiem hipotek i zastawów rejestrowych na 
majątku Emitenta, których wierzyciele zrzekli się w dniu 14 sierpnia 2013 r. 

- 13 sierpnia 2013 r. doszła do skutku emisja w ramach subskrypcji prywatnej 40.000.000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,20 zł każda i cenie emisyjnej wynoszącej 0,80 zł za jedną akcję 

serii M, emitowanych na podstawie uchwały nr 17/06/2013 Walnego Zgromadzenia Spółki z 28 czerwca 2013 

r. 

- 13 sierpnia 2013 r. doszła do skutku emisja 140.000 Obligacji serii D o wartości nominalnej 1.000 zł każda i 

cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, o terminie wykupu 13 sierpnia 2018 r.,  

- 16 sierpnia 2013 r. w związku z emisją Obligacji serii D i refinansowaniem zadłużenia, Emitent dokonał 

przedterminowego wykupu wszystkich obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 50,0 mln zł, 

- 11 września 2013 r. Emitent zawarł z Alior Bank S.A. umowę wielocelową o kredyt w rachunku bieżącym na 

kwotę 10,0 mln zł, limit gwarancyjny 1 na kwotę 5,0 mln euro, limit gwarancyjny 2 na kwotę 800 tys. USD i 

limit gwarancyjny 3 na kwotę 2,6 mln zł.  

Szczegółowy opis zawartych umów oraz warunków emisji Obligacji serii D znajdują się w punkcie 22 części III Prospektu. 

Po 30 czerwca 2013 r. nie wystąpiły inne zdarzenia nieujęte w skonsolidowanym śródrocznym sprawozdaniu finansowym 
Emitenta za I półrocze 2013 r., mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Emitenta. 

21 INFORMACJE DODATKOWE  

21.1 Kapitał zakładowy 

21.1.1 Wielkość wyemitowanego kapitału zakładowego Emitenta 

Kapitał zakładowy Emitenta wynosił na 31 grudnia 2012 r. 29.003.265,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzy tysiące 
dwieście sześćdziesiąt pięć złotych). Kapitał zakładowy dzielił się na 133.861.625 (sto trzydzieści trzy miliony osiemset 
sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda. 

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi na Dzień Prospektu 37.003.265 zł (trzydzieści siedem milionów trzy tysiące dwieście 
sześćdziesiąt pięć złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 173.861.625 (sto siedemdziesiąt trzy miliony osiemset 
sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda. 

Kapitał zakładowy Emitenta dzielił  się w dniu 31 grudnia 2012 r. na: 

(1) 48.845.300 (czterdzieści osiem milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela 
serii A, 

(2) 22.811.250 (dwadzieścia dwa miliony osiemset jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na 
okaziciela serii D, 

(3) 7.165.640 (siedem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii 
F, 

(4) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

(5) 8.021.810 (osiem milionów dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, 

(6) 15.059.932 (piętnaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcji zwykłych na 
okaziciela serii H, 

(7) 8.247.423 (osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na 
okaziciela serii I, 
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(8) 22.310.270 (dwadzieścia dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela 
serii K, 

Kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na Dzień Prospektu na: (1) 48.845.300 (czterdzieści osiem milionów osiemset 
czterdzieści pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

(2) 22.811.250 (dwadzieścia dwa miliony osiemset jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na 
okaziciela serii D, 

(3) 7.165.640 (siedem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii 
F, 

(4) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

(5) 8.021.810 (osiem milionów dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, 

(6) 15.059.932 (piętnaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcji zwykłych na 
okaziciela serii H, 

(7) 8.247.423 (osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na 
okaziciela serii I, 

(8) 22.310.270 (dwadzieścia dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na 
okaziciela serii K, 

(9) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M. 

21.1.2 Akcje nie reprezentujące kapitału zakładowego Emitenta 

Emitent nie emitował akcji niereprezentujących kapitału zakładowego. 

21.1.3 Akcje Emitenta w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub przez 
podmioty zależne Emitenta 

Zarówno Emitent, jak i inne osoby lub przez podmioty zależne w imieniu Emitenta nie posiadają żadnych akcji Emitenta. 

21.1.4 Zamienne papiery wartościowe, wymienne papiery wartościowe lub papiery 
wartościowe z warrantami 

Poza prawem do objęcia akcji serii J, wynikającym z posiadania wyemitowanych przez Emitenta warrantów subskrypcyjnych 
serii C, opisanym w pkt. 17.3. Dokumentu Rejestracyjnego, brak jest innych zamiennych papierów wartościowych, 
wymiennych papierów wartościowych lub papierów wartościowych z warrantami. Na dzień Prospektu z warrantów serii C nie 
wykonano prawa do objęcia akcji serii J. 

21.1.5 Informacje o prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do kapitału 
docelowego (autoryzowanego) lub zobowiązaniach do podwyższenia kapitału 
zakładowego Emitenta 

Statut Emitenta przewiduje w § 9 ustęp 1 warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 
2.955.400 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału 
zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda w 
liczbie nie większej niż 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy), (przy czym akcje te zostały wydane i znajdują się w 
obrocie na rynku regulowanym), emisji akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda w 
liczbie nie większej niż 3.940.000 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy) (przy czym termin objęcia tych akcji upłynął), 
emisji akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda w liczbie nie większej niż 5.437.000 
(pięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy) oraz emisji akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 20 gr 
(dwadzieścia groszy) każda w liczbie nie większej niż 4.000.000 (cztery miliony). Akcje serii J oraz serii L obejmowane będą 
odpowiednio przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii C oraz serii D emitowanych odpowiednio na podstawie 
uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2005 r., w brzmieniu zmienionym uchwałą nr 
17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2005 r., uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 13 listopada 2006 r., uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 
czerwca 2007 r., na podstawie uchwały nr 27/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2009 
r. oraz na podstawie uchwały nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2012 r. 
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W związku z powyższym Emitent informuje również, że akcje na okaziciela serii C Emitenta składające się na kapitał 
zakładowy,  wyemitowane  w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i wydawane w zamian za warranty 
subskrypcyjne serii A, zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym Giełdy na podstawie Uchwały Nr 9/2008 
Zarządu Giełdy z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym 
Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Vistula & Wólczanka S.A. (poprzednia nazwa Emitenta). 

21.1.6 Informacje o kapitale członka Grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec 
którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on 
przedmiotem opcji 

Według najlepszej wiedzy Emitenta nie istnieje kapitał Spółki, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało 
uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji. 

21.1.7 Zmiany kapitału zakładowego w okresie objętym historycznymi informacjami 
finansowymi 

Na dzień 31 grudnia 2010 r. kapitał zakładowy Emitenta wynosił 24.541.211,00 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset 
czterdzieści jeden tysięcy dwieście jedenaście złotych) i dzielił się na 111.551.355 akcji zwykłych na okaziciela o wartości 
nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.  

Na dzień 31 grudnia 2011 r. kapitał zakładowy Emitenta wynosił 24.541.211,00 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset 
czterdzieści jeden tysięcy dwieście jedenaście złotych) i dzielił się na 111.551.355 akcji zwykłych na okaziciela o wartości 
nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.  

W dniu 23 kwietnia 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 22/04/2012 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K z zachowaniem prawa poboru. Na podstawie 
wymienionej uchwały Walne Zgromadzenie Emitenta zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 
24.541.211 zł do kwoty nie wyższej niż 29.003.265 zł, tj. o kwotę nie wyższą niż 4.462.054 zł, poprzez emisję nie więcej niż 
22.310.270 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.  

Kapitał zakładowy Emitenta wynosił na 31 grudnia 2012 r. 29.003.265,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzy tysiące 
dwieście sześćdziesiąt pięć złotych) i dzielił się na 133.861.625 (sto trzydzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden 
tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda. 

W dniu 28 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 17/06/2013 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru akcji. Na 
podstawie wymienionej uchwały Walne Zgromadzenie Emitenta zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego do 
kwoty nie wyższej niż 37.003.265 zł (trzydzieści siedem milionów trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych), tj. o kwotę 
nie wyższą niż 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) 
akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. 

Na Dzień Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 37.003.265 zł (trzydzieści siedem milionów trzy tysiące dwieście 
sześćdziesiąt pięć złotych), który to kapitał zakładowy dzieli się na 173.861.625 (sto siedemdziesiąt trzy miliony osiemset 
sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda. 

21.2 Statut Spółki 

21.2.1 Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta ze wskazaniem miejsca w statucie 
Spółki, w którym są określone 

Zgodnie z treścią § 6 Statutu Spółki na przedmiot działalności Spółki składa się: 

1. Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z), 
2. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i  materiałów używanych do 

wyplatania (PKD 16.29.Z), 
3. Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z) 
4. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z), 
5. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), 
6. Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z), 
7. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z), 
8. Produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z), 
9. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z), 
10. Produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.52.Z), 
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11. Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów (PKD 32.1), 
12. Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (PKD 32.12.Z), 
13. Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (PKD 32.13.Z), 
14. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z), 
15. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), 
16. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1), 
17. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych 

wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z), 
18. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia 

i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z), 
19. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z), 
20. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z), 
21. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i 

wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z), 
22. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.26.Z), 
23. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD47.73.Z), 
24. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1), 
25. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.75.Z), 
26. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z), 
27. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.72.Z), 
28. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z), 
29. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.62.Z), 
30. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z), 
31. Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.77.Z), 
32. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z), 
33. Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii (PKD 95.25.Z), 
34. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z), 
35. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10), 
36. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), 
37. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z), 
38. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 
39. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( PKD 68.10.Z), 
40. Badanie rynku i opinii publicznej ( PKD 73.20.Z), 
41. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70) 
42. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania(PKD 70.22.Z), 
43. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), 
44. Reklama (PKD 73.1), 
45. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), 
46. Działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 82.9), 
47. Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych (PKD 13.1), 
48. Wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.3), 
49. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych (PKD 13.9), 
50. Produkcja wyrobów pończoszniczych (PKD 14.31.Z), 
51. Produkcja pozostałej odzieży dzianej (PKD 14.39.Z), 
52. Produkcja odzieży skórzanej (PKD 14.11.Z), 
53. Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z), 
54. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z), 
55. Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z), 
56. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z), 
57. Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów 

rymarskich (PKD 15.12.Z), 
58. Produkcja obuwia (PKD 15.20.Z), 
59. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z), 
60. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z), 
61. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z), 
62. Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z), 
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63. Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z), 
64. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z), 
65. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z), 
66. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z), 
67. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z), 
68. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C) 
69. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), 
70. Produkcja tkanin (PKD 13.20). 

21.2.2 Podsumowanie postanowień statutu lub regulaminów Emitenta dotyczące 
członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych 

Zarząd 

Zarząd Spółki składa się z 3-6 osób. Kadencja Zarządu trwa 3 kolejne lata. Liczbę Członków Zarządu określa Rada 
Nadzorcza. 

Rada Nadzorcza powołuje Zarząd. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.  

Prezes, Wiceprezes, Członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. 

Zarząd Emitenta pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszystkie sprawy związane 
z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej 
należą do zakresu działania Zarządu. 

Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. 

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka 
Zarządu łącznie z prokurentem. 

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. 

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo 
pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

Emitent przyjął Regulamin Zarządu. Zapisy przedmiotowego Regulaminu zostaną opisane poniżej.  

Zarząd składa się z 3-6 członków powołanych przez Radę Nadzorczą na okres 3 lat. Rada Nadzorcza powołuje członków 
Zarządu na okres wspólnej kadencji.  

Członkowie Zarządu pełnią swe obowiązki osobiście. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub 
spoza ich grona.  

Mandaty członków zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Emitenta, zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Po wygaśnięciu mandatów 
członkowie Zarządu mogą być ponownie powołani w skład zarządu. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani 
przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. 

Umowy o pracę i inne umowy z członkami Zarządu Spółki może zawierać w imieniu Spółki Rada Nadzorcza lub pełnomocnik 
powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką 
a członkami Zarządu.  

Zarząd zbiera się na swoje posiedzenia co najmniej raz w miesiącu. Prezes zarządu może ustalić stałe terminy posiedzeń 
zarządu.  

Posiedzenie zarządu zwołuje prezes, lub w czasie jego nieobecności wskazany przez niego członek zarządu.  

Na odpowiednio uzasadniony wniosek członka zarządu posiedzenie winno odbyć się nie później niż w ciągu 14 dni od daty 
zgłoszenia wniosku. 

Każdy członek zarządu ma obowiązek przedstawić zarządowi sprawę wymagającą powzięcia uchwały zarządu. 

W zawiadomieniach o posiedzeniach zarządu powinien być podany porządek obrad oraz powinny być doręczone materiały 
dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.  

W przypadku ustalenia przez prezesa stałych terminów posiedzeń zarządu, porządek posiedzeń ustalany jest na 
poprzednim posiedzeniu zarządu, a materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad powinny być dostarczone w 
terminie ustalonym przez prezesa zarządu. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim, zmiana ustalonego porządku obrad 
może nastąpić z inicjatywy własnej prezesa lub na wniosek członka zarządu skierowany do prezesa. 
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W przypadku nie przychylenia się prezesa do wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim na odpowiednio uzasadniony 
wniosek członka zarządu posiedzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. 

Na posiedzenia zarządu mogą być zaproszeni właściwi dla omawianej sprawy pracownicy spółki lub inne osoby.  

Dla ważności uchwał zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków zarządu oraz obecność co 
najmniej dwóch trzecich jego składu. W przypadku ustalenia przez prezesa stałych terminów posiedzeń zarządu, nie 
wymagają one odrębnego zwołania i zawiadamiania członków zarządu.  

Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W głosowaniach nad uchwałami biorą udział wszyscy obecni 
członkowie zarządu. Wstrzymanie się od głosowania oznacza głos przeciwko uchwale. Każdemu członkowi Zarządu 
przysługuje jeden głos. Kolejność głosowania nad uchwałami ustala prezes zarządu. 

Z posiedzeń zarządu sporządza się protokoły podpisywane przez protokolanta i obecnych na posiedzeniu członków 
Zarządu. W protokołach należy wymienić członków zarządu biorących udział w posiedzeniach, porządek obrad, liczbę 
głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym 
posiedzeniu Zarządu i są podpisywane przez członków zarządu obecnych na poprzednim posiedzeniu. Zatwierdzone 
protokoły zostają dołączone do księgi protokołów zarządu. Podjęte uchwały zostają dołączone do księgi uchwał zarządu. 

Do zakresu działania zarządu należą wszystkie sprawy spółki nie zastrzeżone statutem Spółki albo przepisami Kodeksu 
spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Emitenta lub Rady Nadzorczej.  

Zarząd pod przewodnictwem prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd zapewnia obsługę 
organizacyjno-administracyjną funkcjonowania pozostałych organów spółki, gromadzi protokoły Walnych Zgromadzeń 
Emitenta oraz protokoły ze swoich posiedzeń.  

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka 
Zarządu łącznie z prokurentem.  

Do spraw wymagających uchwał Zarządu należą: 

1. zatwierdzanie projektów programów rozwojowych spółki, 

2. zatwierdzanie planów produkcyjno-handlowych spółki,  

3. podejmowanie decyzji o zakupach inwestycyjnych, 

4. ustalanie struktury zarządzania przedsiębiorstwa spółki i zakładów filialnych, 

5. powoływanie i odwoływanie dyrektorów zakładów filialnych i ich zastępców, 

6. udzielanie prokury i pełnomocnictwa, 

7. utworzenie i likwidacja zakładów i innych jednostek organizacyjnych spółki w ramach wewnętrznej struktury spółki,  

8. ustalanie regulaminów świadczeń pieniężnych i materialnych na rzecz pracowników, 

9. zagospodarowanie zbędnych środków trwałych, 

10. podpisywanie i odstępowanie od umów długoterminowych oraz umów, z których wynikają zobowiązania o wartości 
wyższej niż 200 tys. zł, 

11. sprawozdania zarządu, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz wnioski co do podziału 
zysku i pokrycia strat, 

12. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Emitenta w innych sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji, 

13. wnioskowanie o zwołanie obrad Rady Nadzorczej z proponowanym porządkiem obrad, 

14. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Emitenta, 

15. wewnętrzny podział pracy członków zarządu, 

16. podejmowanie decyzji o zwolnieniach grupowych, 

17. ustalanie regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy, 

18. sprawy, przed załatwieniem których choćby jeden członek zarządu wyraził sprzeciw, 

19. udzielanie pożyczek, 

20. udzielanie gwarancji i poręczeń, 

21. inne istotne sprawy o charakterze majątkowym i niemajątkowym w przedmiocie działania spółki. 
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Wewnętrzny podział pracy członków zarządu określa uchwała zarządu. Na jej podstawie członkowie zarządu nadzorują 
pracę podległych im komórek organizacyjnych. Prezes zarządu kieruje pracami zarządu, przewodniczy na posiedzeniach 
zarządu oraz koordynuje pracę pozostałych członków zarządu. W przypadku czasowej niemożności pełnienia obowiązków 
przez prezesa zarządu, zastępuje go wskazany przez niego członek zarządu.  

Koszty działania zarządu pokrywa Spółka. Obsługę posiedzeń zarządu zabezpieczają pracownicy wyznaczeni przez 
prezesa.  

Zmiany regulaminu wymagają uchwały zarządu zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.  

Rada Nadzorcza  

Rada Nadzorcza składa się z 5 - 6 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. 

Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje, z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, Walne 
Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji. 

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także 
Sekretarza Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący 
Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim 
do chwili wyboru Przewodniczącego. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady. 

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.  

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, ma także obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie 
dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej zawartego we wniosku 
Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. 

 Rada Nadzorcza może podejmować uchwały: 

a) na posiedzeniach, 

b)  w trybie pisemnym, 

c) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem 
innego członka Rady Nadzorczej. 

Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w formie pisemnej poprzez podpisanie projektu uchwały przez poszczególnych 
członków Rady ze wskazaniem daty oddania głosu i określeniem, czy oddają głos za uchwałą, przeciw uchwale czy 
wstrzymują się od głosu. Nieodesłanie przez członka Rady Nadzorczej podpisanego w powyższy sposób projektu uchwały w 
terminie 10 dni od dnia wysłania projektu na podany przez Członka Rady jego adres do doręczeń, uznaje się za wstrzymanie 
się od głosu. 

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, a w 
przypadku uchwał podejmowanych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 
na odległość – powiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały. 

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności lub (w przypadku uchwał 
podejmowanych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) przy 
udziale, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw uchwale Rady 
Nadzorczej - decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Jeżeli treść uchwały nie stanowi inaczej, uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Podjęcie uchwały 
w sposób opisany w punkcie w formie pisemnej poprzez podpisanie projektu uchwały przez poszczególnych członków Rady 
ze wskazaniem daty oddania głosu i określeniem, czy oddają głos za uchwałą, przeciw uchwale czy wstrzymują się od głosu 
następuje z chwilą jej podpisania przez wszystkich członków Rady Nadzorczej albo z upływem 10 dni od dnia wysłania 
projektu uchwały członkom Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza może uchwalać, zmieniać, uchylać swój regulamin określający tryb jej działania. 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 

Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami Statutu Spółki, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 

1) badanie i ocena sprawozdania finansowego  za ubiegły rok obrotowy, 
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2) badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo 
pokrycia straty, 

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa w poprzednich 
punktach 1 i 2, 

4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu. 

5) delegowanie członka Rady Nadzorczej, o ile nie narusza to postanowień § 17 ust.1 Statutu,   do czasowego wykonywania 
czynności  członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich czynności, 

6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 

7) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, 

8) wybór biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, 

9) przyjmowanie w formie uchwały dla wewnętrznych celów Spółki jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez 
Zarząd Spółki, 

10) opiniowanie wniosków o umorzenie akcji Spółki. 

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości wymaga zgody Rady Nadzorczej. 
Podjęcie powyższych czynności nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 

Zasady i wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem, że 
wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, ustala 
uchwałą Rada Nadzorcza. 

W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład w drodze 
kooptacji nowego członka na okres do końca jej wspólnej kadencji. 

Uchwała Rady Nadzorczej o kooptacji podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie. 

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, ustala 
uchwałą Rada Nadzorcza. 

Rada Nadzorcza Emitenta uchwaliła w dniu 14 maja 2012 r. nowy Regulamin Rady Nadzorczej, którego zapisy zostały 
opisane poniżej. Regulamin wszedł z życie z dniem jego uchwalenia.   

Rada Nadzorcza składa się z 5-6 członków powoływanych na wspólną 3-letnią kadencję.  

Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Członkami Rady nie mogą być członkowie Zarządu Spółki, 
pracownicy Spółki zajmujący stanowisko księgowego, radcy prawnego i inni pracownicy podlegający bezpośrednio 
członkowi Zarządu, prokurenci, a także likwidator lub likwidatorzy Spółki. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być również 
członkowie Zarządu i likwidatorzy spółek zależnych wobec Spółki. 

Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość 
czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada 
Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki. 

Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i 
sądów, a w szczególności: (a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę 
niezależności jego opinii i sądów, (b) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja 
Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.  

Każdy członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem Spółki 
dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przez wyrażenie 
„powiązania” rozumie się powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka 
Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę 
Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania. Członek Rady Nadzorczej powinien 
powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt 
interesów. 

Jeżeli w czasie kadencji ulegnie zmniejszeniu skład personalny Rady na skutek śmierci lub rezygnacji członka Rady 
Nadzorczej, Rada Nadzorcza działając zgodnie z postanowieniami §22 ust. 3 Statutu Spółki może uzupełnić swój skład w 
drodze kooptacji nowego członka na okres do końca jej wspólnej kadencji. Uchwała Rady Nadzorczej o kooptacji podlega 
zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie.  Jeżeli w czasie kadencji ulegnie zmniejszeniu skład personalny Rady 
Nadzorczej, a Rada Nadzorcza nie skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w § 22 ust. 3 Statutu Spółki, Przewodniczący 
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Rady Nadzorczej składa wniosek do Zarządu Spółki o niezwłoczne zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 
porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 
Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na 
możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.  

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz w miarę potrzeby także Sekretarza. 
Kadencja osób pełniących wymienione funkcje kończy się z dniem upływu kadencji ustępującej Rady Nadzorczej, z tym, że 
Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i 
przewodniczy zebraniu do chwili wyboru Przewodniczącego. Przewodniczący, zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz 
mogą być odwołani przed upływem kadencji. 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania:  

a) na posiedzeniach Rady,  

b) poprzez bieżące i doraźne czynności nadzorczo - kontrolne, w wykonywaniu których może: 

(i) przeglądać każdy dział czynności Spółki,  

(ii) żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień,  

(iii) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki,  

(iv) dokonywać kontroli finansowej Spółki,  

(v) sprawdzać księgi i dokumenty,  

(vi) zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla użytku Rady ekspertyz i opinii, jeżeli 
dany problem wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji, specjalistycznych czynności lub oceny 
niezależnego eksperta. 

Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 

a) badanie i ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

b) badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub 
pokrycia straty; 

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o których mowa w 
pkt. a i b; 

d)  przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej pisemnej oceny sytuacji Spółki, dołączonej do raportu rocznego 
przekazywanego do wiadomości publicznej; 

e) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu; 

f) delegowanie członka lub członków Rady, o ile nie narusza to postanowień par. 17 ust.1 Statutu Spółki, do 
czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w razie odwołania lub zwieszenia członka Zarządu lub gdy 
Zarząd z innych powodów nie może działać; 

g) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki; 

h) ustalanie wynagradzania członków Zarządu, 

i) wybór biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego; 

j) opiniowanie wniosków o umorzenie akcji Spółki; 

k) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości. 

l) przyjmowanie w formie uchwały dla wewnętrznych celów Spółki jednolitego tekstu Statutu Spółki 
przygotowanego przez Zarząd Spółki. 

m) uchwalanie, zmiana i uchylanie regulaminu Rady Nadzorczej określającego szczegółowy tryb jej działania; 

n) sporządzanie i przedstawianie raz do roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwięzłej oceny sytuacji 
Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla 
Spółki,  

o) dokonanie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu raz do roku ocenę pracy Rady Nadzorczej,  

p) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, 
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q) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji/umowy z podmiotem powiązanym. Powyższemu 
obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej 
działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział 
kapitałowy. Podmiotem powiązanym jest podmiot spełniający definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.  

r)   inne kompetencje delegowane przez statut Spółki lub uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki. 

Rada Nadzorcza zapewnia, aby biegły rewident przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego Spółki zmieniał się 
przynajmniej raz na siedem lat obrotowych. 

Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym 
udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.  

Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno być wysłane listem poleconym, faksem lub za pomocą 
poczty elektronicznej na adresy, numery faksu lub na adresy e-mail członków Rady Nadzorczej wskazane przez nich jako 
właściwe do doręczeń wszelkich materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej, co najmniej na siedem dni przed jego 
terminem. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może ten termin skrócić. Zawiadomienie winno określać 
termin, miejsce i porządek posiedzenia. W przypadku obecności na danym posiedzeniu wszystkich członków Rady 
Nadzorczej, za skuteczny sposób zawiadomienia uznaje się również ustne poinformowanie przez Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej o terminie, miejscu i porządku następnego posiedzenia, odnotowane w protokole z posiedzenia Rady, na którym 
zawiadomienie w powyższej formie zostało przekazane.  

Porządek obrad w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, może być zmieniony lub uzupełniony jedynie w przypadkach, gdy 
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają na to zgodę lub gdy jest to konieczne dla uchronienia Spółki 
przez szkodą lub w przypadku, gdy przedmiotem uchwały ma być ocena, czy istnieje konflikt interesów pomiędzy członkami 
Rady Nadzorczej a Spółką. 

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków. 

Możliwe jest odbycie posiedzenia Rady w trybie telekonferencji w taki sposób, iż wszyscy jego uczestnicy mogą się 
wzajemnie porozumiewać przy pomocy środków telekomunikacji. Dla ważności uchwał podjętych podczas takiego 
posiedzenia wymagane jest podpisanie protokołu przez wszystkich jego uczestników.  

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub jego Zastępca. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są 
także na wniosek Zarządu albo członka Rady Nadzorczej. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien 
przedstawiać proponowany porządek obrad Rady oraz osoby ze składu Zarządu i inne osoby, których udział w posiedzeniu 
jest uzasadniony z uwagi na zagadnienia, które mają być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą. Zastępca 
Przewodniczącego może zwołać posiedzenia Rady Nadzorczej jedynie w sytuacji, w której Przewodniczący nie może 
realizować tego uprawnienia z powodu zdarzeń losowych dotyczących bezpośrednio jego osoby, uniemożliwiających 
wykonywanie czynności zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, i jedynie za uprzednią pisemną zgodą wszystkich 
pozostałych członków Rady Nadzorczej (uwzględniając w tym Zastępcę Przewodniczącego).  Posiedzenie powinno odbyć 
się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. W przypadku zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, 
Zastępca Przewodniczącego nie ma prawa zwołać posiedzenia Rady Nadzorczej, a uprzednio zwołane posiedzenie Rady 
Nadzorczej przez Zastępcę ulega odwołaniu. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał. Obrady prowadzi Przewodniczący, a w 
razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym 
miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.  

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz właściwi dla omawianej sprawy pracownicy 
Spółki oraz inne osoby, o ile zostały zaproszone. 

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały: 

a) na posiedzeniach, 

b) w trybie pisemnym, 

c) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za 
pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w formie pisemnej poprzez 
podpisanie projektu uchwały przez poszczególnych członków Rady ze wskazaniem daty oddania głosu i określeniem, czy 
oddają głos za uchwałą, przeciw uchwale czy wstrzymują się od głosu. Nieodesłanie przez członka Rady Nadzorczej 
podpisanego w powyższy sposób projektu uchwały w terminie 10 dni od dnia wysłania projektu na podany przez Członka 
Rady jego adres do doręczeń, uznaje się za wstrzymanie się od głosu. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane 
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jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, a w przypadku uchwał podejmowanych w trybie 
pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – powiadomienie wszystkich 
członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały. 

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności lub (w przypadku uchwał 
podejmowanych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) przy 
udziale, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw uchwale Rady 
Nadzorczej - decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Jeżeli treść uchwały nie stanowi inaczej, uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Podjęcie uchwały 
w sposób opisany w punkcie 3 niniejszego paragrafu następuje z chwilą jej podpisania przez wszystkich członków Rady 
Nadzorczej albo z upływem 10 dni od dnia  wysłania  projektu uchwały członkom Rady Nadzorczej. 

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się: 

a) na wniosek choćby jednego z głosujących, oraz 

b)   w następujących sprawach: 

(i) powoływania i odwoływania członków Zarządu,  

(ii) zawieszenia członków Zarządu z ważnych powodów w czynnościach, 

(iii) w sprawach osobowych. 

Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać: 

(a) datę i miejsce posiedzenia, 

(b) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu,  

(c) przyjęty porządek obrad, 

(d) treść podjętych uchwał wraz z ilością głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, treść odrębnych zdań lub 
zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień głosowania.  

Na posiedzeniach Rady podejmuje się postanowienia w formie: 

(a) uchwał, 

(b) wniosków i opinii na Walne Zgromadzenie, 

(c) zaleceń pokontrolnych, 

(d) wniosków i zaleceń do Zarządu Spółki. 

Uchwały Rady oznacza się kolejnymi numerami w ramach danego posiedzenia Rady. Uchwały są podpisywane przez 
wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące 
przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu. 

Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu i protokolant. 

Oryginały protokołów z posiedzenia Rady wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów Rady Nadzorczej. 
Księga protokołów jest przechowywana w siedzibie Spółki. Na wniosek członka Rady Nadzorczej Spółka wydaje kopie 
protokołów i poszczególnych uchwał. 

Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze 
Rady Nadzorczej. 

W ramach Rady Nadzorczej działa stały Komitet Audytu. Obowiązek działania Komitetu Audytu dotyczy Rady Nadzorczej, w 
której składzie powołanych będzie sześciu członków Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składać się 
będzie z pięciu członków zadania Komitetu Audytu mogą być wykonywane przez całą Radę Nadzorczą.  

Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą uchwałą, spośród jej członków. Komitet wybiera Przewodniczącego 
komitetu spośród swoich członków. W skład komitetu wchodzi od trzech (3) do pięciu (5) członków.  

Pracami komitetu kieruje Przewodniczący komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad. 
Posiedzenia komitetu zwołuje Przewodniczący komitetu, który zaprasza na posiedzenia członków komitetu oraz zawiadamia 
wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo 
uczestniczyć w posiedzeniach komitetu. Przewodniczący komitetu może zapraszać na posiedzenia komitetu członków 
Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań komitetu. 
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia komitetu należy przekazać członkom komitetu oraz pozostałym członkom Rady 
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Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed 
posiedzeniem komitetu. Członkowie komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał osobiście, biorąc udział w posiedzeniu 
komitetu, lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.  Uchwały komitetu są podejmowane zwykłą 
większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos 
rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu komitetu.  

Komitety składają Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności, które będą udostępniane akcjonariuszom 
przez Zarząd Spółki.  

W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający warunki niezależności i 
posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Komitet Audytu doradza Radzie Nadzorczej w 
kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej, kontroli wewnętrznej Spółki oraz w 
sprawach związanych ze współpracą z biegłymi rewidentami Spółki. W szczególności do zadań Komitetu Audytu należy: 

(a) wskazywanie Radzie Nadzorczej biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych 
Spółki wraz z uzasadnieniem, 

(b) analizowanie i monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej 
rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki, 

(c) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania 
finansowego, charakteru oraz zakresu badania, a także dokonywanie bieżącej analizy i monitorowanie prac 
biegłych, 

(d) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki, przegląd okresowych i rocznych sprawozdań 
finansowych Spółki, jednostkowych i skonsolidowanych, 

(e) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych, 

(f) analiza uwag kierowanych do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki oraz odpowiedzi 
Zarządu, 

(g) akceptacja programu audytu wewnętrznego,  

(h) przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi, 

(i) przegląd stosowności i konsekwencji stosowania metod rachunkowości przyjętych przez Spółkę i jej grupę 
kapitałową 

(j) przegląd skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Spółki, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, 

(k) analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki oraz odpowiedzi Zarządu na te spostrzeżenia,  

(l) badanie niezależnej pozycji audytorów oraz obiektywizmu w przedstawianych przez nich ocen,  

(m) współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę oraz okresowa ocena ich 
pracy, 

(n) podejmowanie decyzji we wszelkich innych kwestiach związanych z audytem Spółki, na które zwrócił uwagę 
Komitet Audytu lub Rada Nadzorcza.  

W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu może korzystać z pomocy ekspertów dokonując przeglądu sprawozdań 
finansowych. Posiedzenia Komitetu Audytu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na trzy (3) miesiące, przed 
opublikowaniem przez Spółkę jej sprawozdań finansowych.  W posiedzeniach Komitetu Audytu na jego zaproszenie może 
brać udział Prezes Zarządu, pracownicy wysokiego szczebla odpowiedzialni za finanse, rachunkowość, główny księgowy i 
biegły rewident badający ostatnio sprawozdanie finansowe lub biegły rewident aktualnie badający sprawozdanie finansowe 
Spółki. Komitet Audytu powinien składać Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej działalności przynajmniej raz na pół 
roku, w terminie zatwierdzania sprawozdań rocznych i półrocznych. Rada Nadzorcza jest zobowiązana zapewnić w razie 
powstania takiej potrzeby niezwłoczne uzupełnienie składu Komitetu Audytu do ustalonego minimum.  Wszyscy członkowie 
Komitetu Audytu są uprawnieni uzyskać informacje dotyczące specyfiki rachunkowości, finansów i działalności operacyjnej 
Spółki potrzebne im do należytego wykonywania swoich obowiązków.  Komitet Audytu na pisemny jego wniosek powinien 
być informowany o programie prac biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki o i 
otrzymywać sprawozdanie od tego biegłego, zawierające opis wszystkich stosunków pomiędzy biegłym a Spółką lub jej 
grupą. Komisja powinna otrzymywać w odpowiednim terminie informacje dotyczące kwestii wynikłych z badania. 

Rada Nadzorcza może postanowić o powołaniu stałego Komitetu d/s Nominacji i Wynagrodzeń. Komitet d/s Nominacji i 
Wynagrodzeń doradza Radzie Nadzorczej w kwestiach odpowiedniego kształtowania polityki Spółki w zakresie zatrudnienia i 
wynagradzania członków zarządu Spółki. W szczególności do zadań Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń i należy: 



 

Prospekt Emisyjny Akcji serii M Vistula Group S.A.  159 

(a) planowanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu, w szczególności pod kątem interesów Spółki oraz jej wyników 
finansowych, 

(b) przeprowadzanie analiz wynagrodzeń oraz innych świadczeń i wypłat na rzecz członków organów Spółki oraz 
warunków umów zawieranych z nimi w celu rekomendowania Radzie Nadzorczej decyzji o zawarciu tych umów, 

(c) przygotowanie raportów zawierających ocenę i analizę w sprawie wypłat wynagrodzeń dla członków organów 
Spółki przedkładanych Radzie Nadzorczej przed podjęciem uchwał wymaganych przepisami prawa, Statutem oraz 
wewnętrznymi regulaminami Spółki, 

(d) merytoryczna ocena kandydatur na stanowiska członków Zarządu Spółki oraz przedstawienie Radzie Nadzorczej 
opinii w tej sprawie, 

(e) merytoryczna ocena wniosku o odwołanie członka Zarządu Spółki ze stanowiska oraz przedstawienie Radzie 
Nadzorczej opinii w tej sprawie. 

Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i 
materiałów Spółki. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Biuro Zarządu Spółki. 

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej 
składają pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią zasad ładu korporacyjnego w zakresie dobrych praktyk rad 
nadzorczych, wynikających z dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (2012)” z uwzględnieniem jego 
późniejszych nowelizacji dokonywanych przez Radę Giełdy. 

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są zobowiązani do udziału w posiedzeniach 
Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania 
poszczególnych czynności nadzorczych, w tym do uczestniczenia, w zależności od potrzeb, w posiedzeniach i pracach 
Zarządu.  

21.2.3 Opis praw, przywilejów i ograniczeń powiązanych z każdym rodzajem akcji 
Emitenta 

Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych w Statucie oraz w 
innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z porady osób 
uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej. 

Wszystkie akcje Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane jakiekolwiek przywileje lub 
ograniczenia inne niż wynikające z przepisów obowiązującego prawa. 

Prawa majątkowe związane z papierami wartościowymi Spółki:  
Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:  

1) Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 
biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 Kodeksu 
Spółek Handlowych). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w 
zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. 
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 
dywidendy, który może zostać wyznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o 
podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 Kodeksu Spółek 
Handlowych). Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW 
i GPW. 

Emitent jest obowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o 
terminach dnia dywidendy i terminie wypłaty nie później niż 5 dni przed dniem dywidendy. Przekazanie informacji 
następuje poprzez wypełnienie i wysłanie przez dedykowaną stronę internetową KDPW zamieszczonego na niej 
formularza. Emitent ponosi odpowiedzialność za prawidłowość tych informacji oraz ich zgodność z uchwałą 
właściwego organu spółki w sprawie wypłaty dywidendy. 

KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają liczbę papierów 
wartościowych dających prawo do dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach. 
Uczestnicy przesyłają do KDPW informacje o: wysokości środków pieniężnych, które powinny zostać przekazane 
uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy; łączną kwotę należnego podatku dochodowego od osób prawnych, 
który powinien zostać pobrany przez Emitenta od dywidend wypłacanych za pośrednictwem uczestnika; liczbę 
rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla osób będących podatnikami podatku dochodowego od 
osób prawnych.  
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W dniu wypłaty Emitent obowiązany jest postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację prawa 
do dywidendy.  

Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego 
Zgromadzenia takiego dnia nie okreś  la, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą (art. 
348 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych). W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału 
akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z 
dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy 
prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy.  

Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczypospolitą Polską umowy w sprawie zapobieżenia 
podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową w przypadku dochodów z dywidend 
jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku 
dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową. Obowiązek 
dostarczenia certyfikatu ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł polskich odpowiednie 
dochody. Certyfikat rezydencji ma służyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma zastosować stawkę 
(bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy też ze względu na istniejące wątpliwości potrącić 
podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeżeli nierezydent udowodni, że w 
stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, które przewidywały redukcję 
krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i 
zwrotu nienależnie pobranego podatku bezpośrednio od urzędu  skarbowego. Poza tym nie istnieją inne 
ograniczenia ani szczególne procedury związane z dywidendami w przypadku akcjonariuszy będących 
nierezydentami.  

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów 
zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tą należy pomniejszyć o 
niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z 
zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). 
Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, 
częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat.  

2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru); przy 
zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz może zostać 
pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie spó  łki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia 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.  

3) Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta.  

4) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej 
likwidacji (art. 474 Kodeksu Spółek Handlowych); Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym 
zakresie.  

5) Prawo do zbywania posiadanych akcji. 

6) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem; w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na 
których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym 
przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, prawo głosu z 
tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych).  

7) Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę (umorzenie 
dobrowolne) (359 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału 
zakładowego spółki. Akcje mogą być umorzone za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na warunkach 
określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.  

Prawa korporacyjne związane z papierami wartościowymi Spółki:  

Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce:  
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1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na Walnym 
Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko 
osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i 
użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki 
publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcje na 
okaziciela mające postać dokumentu, dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli 
dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie póź  niej niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 
i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na 
dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium 
Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w 
ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i 
stwierdza, iż dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa na walnym 
zgromadzeniu.  
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej 
niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu 
rejestracji uczestnictwa po walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 
wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.  

Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawiera:  

- firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;  

- liczbę akcji;  

- rodzaj i kod akcji;  

- firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;  

- wartość nominalną akcji;  

- imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji;  

- siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji;  

- cel wystawienia zaświadczenia;  

- datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;  

- podpis osoby uprawnionej do wystawienia zaświadczenia.  

Zgodnie z brzmieniem art. 340 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych – w okresie, kiedy akcje spółki publicznej, na 
których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym 
przez uprawniony podmiot, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. Każdej akcji przysługuje jeden 
głos na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji 
tego podwyższenia kapitału zakładowego bez względu na to, czy akcje te zostały opłacone w całości przed 
zarejestrowaniem kapitału zakładowego, czy też tylko w cześci. 

Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusz może 
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie 
można ograniczać prawa ustanawiania  pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Zgodnie 
z art. 4113 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego 
akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów 
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym 
rachunku. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa 
głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Członek zarządu i pracownik spółki nie może być 
pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu, przy czym ograniczenie to nie dotyczy spółki publicznej.  

2) Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w 
porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia 
przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy 
może, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym 
żądaniem (art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). Ponadto akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę 
kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne 
zgromadzenie (art. 399 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). 
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3) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia 
przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 1 
Kodeksu Spółek Handlowych). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 
proponowanego punktu porządku obrad (art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych).  

4) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 Kodeksu Spółek 
Handlowych. Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź   dobrymi obyczajami i godząca w 
interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego 
przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały.  
Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje:  

a)  zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,  

b)  akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania 
sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej,  

c)  akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu,  

d)  akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego 
zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.  

W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o 
uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.  

Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie 
nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności 
uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej 
ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały.  

5) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek 
Handlowych na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego 
wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami.  

6) Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej 
lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne 
Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów 
na Walnym Zgromadzeniu; jeżeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw 
szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 
14 dni od powzięcia uchwały (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej). 

7) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności 
zgodnie z art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiazany 
do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny 
sprawy objętej porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad 
Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o 
zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 Kodeksu Spółek Handlowych).  

8) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (art. 328 § 6 Kodeksu Spółek 
Handlowych).  
Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący ten rachunek wystawia mu na 
piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe.  

Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w 
jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów 
wartościowych.  

Świadectwo zawiera:  

a)  firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa;  

b)  liczbę papierów wartościowych;  

c)  rodzaj i kod papieru wartościowego;  

d)  firmę (nazwę), siedzibę i adres Emitenta;  

e)  wartość nominalną papieru wartościowego;  

f)  imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów wartościowych;  
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g)  informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych na nich 
obciążeniach;  

h)  datę i miejsce wystawienia świadectwa;  

i)  cel wystawienia świadectwa;  

j)  termin ważności świadectwa;  

k)  w przypadku, gdy poprzednio wystawione świadectwo, dotyczące tych samych papierów wartościowych, było 
nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem terminu swojej ważności – wskazanie, że jest to 
nowy dokument świadectwa;  

l)  podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa, opatrzony pieczęcią 
wystawiającego (art. 10 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi). 

9) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz 
z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed 
Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych).  

10) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 Kodeksu Spółek 
Handlowych).  
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca 
nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery 
akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie 
przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy 
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna zostać przesłana (art. 407 § 
11 Kodeksu Spółek Handlowych).  

11) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed 
Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).  

12) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu 
komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą 
kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru 
jednego członka komisji (art. 410 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).  

13) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał 
(art. 421 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych).  
W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, 
wymienić powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział 
tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących 
się"  i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników walnego 
zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej. 

14) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 
Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w 
terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.  
Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego 
niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu.  

15) Prawo do przeglądania wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych dokumentów oraz żądania udostepnienia w 
lokalu spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w 
przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku podziału spółki) oraz w 
art. 561 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku przekształcenia spółki).  

16) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej, i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 
341§7 Kodeksu Spółek Handlowych). Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw 
tymczasowych (księga akcyjna), do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i 
adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby 
uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu.  

17) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w 
stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem 
Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby 
akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, 
użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi 
powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych).  
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21.2.4 Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych 
zasad, które mają bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami 
prawa 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych Emitent może przyznać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi 
osobiste uprawnienia, które wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem Emitenta. 

Osobiste uprawnienia, jak wskazano wyżej, mogą być przyznane jedynie indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi i 
dotyczyć mogą m.in. prawa powoływania lub odwoływania członków zarządu, rady nadzorczej lub prawa do otrzymywania 
oznaczonych świadczeń od spółki. Przyznanie osobistego uprawnienia można uzależnić od dokonania oznaczonych 
świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Do uprawnień przyznanych akcjonariuszowi osobiście należy 
stosować odpowiednio ograniczenia dotyczące zakresu i wykonywania uprawnień wynikających z akcji uprzywilejowanych. 

Opisane wyżej zmiany praw posiadaczy akcji, tj. przyznanie indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych 
uprawnień, dla swej ważności wymagają odpowiednich postanowień Statutu. Wprowadzenie któregokolwiek z nich w 
wypadku Emitenta wymagałoby zmiany Statutu. 

Zgodnie z art. 430 § 1 KSH i art. 415 § 1 KSH, zmiana Statutu Emitenta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej 
większością ¾ głosów i wpisu do rejestru. Ponadto, uchwała taka winna zawierać oznaczenie podmiotu, któremu 
przyznawane są osobiste uprawnienia, rodzaj osobistego uprawnienia oraz ewentualnie dodatkowe warunki, od których 
spełnienia uzależnione jest przyznanie osobistego uprawnienia. Uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca 
świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 
KSH, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy (art. 415 § 3 KSH). 

Zmiana statutu nie dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ani obniżenia kapitału zakładowego winna być zgłoszona 
do sądu rejestrowego w terminie 3 miesięcy od dnia jej podjęcia (art. 430 § 2 KSH). 

21.2.5 Opis zasad określających sposób zwoływania dorocznych walnych zgromadzeń 
akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy, włącznie 
z zasadami uczestnictwa w nich 

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
powinno się odbyć w terminie do dnia 30 czerwca po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub na pisemne żądanie 
akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. 

Zwołanie przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariusza 
lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania. 

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 

a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisowym terminie, 

b) jeżeli pomimo przedstawienia przez Radę Nadzorczą żądania Zarząd Spółki nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania. 

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, a w sytuacjach określonych w § 23 ust. 3, ust. 4 i ust.5 Statutu lub 
Art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Walne Zgromadzenie. 

Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać 
umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane 
jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w innych miejscach dopuszczonych przez obowiązujące 
przepisy.  

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, 
jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. 

Jeżeli Statut lub ustawa nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub Statut nie 
stanowią inaczej. 
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Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami 
o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach 
osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. 
Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki zapadają większością dwóch trzecich głosów w drodze jawnego i 
imiennego głosowania. Uchwały takie wymagają ogłoszenia. 

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób 
uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. 

Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy: 

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 
ubiegły rok obrotowy, 

2. powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat, 

3. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

4. zmiana przedmiotu działalności Spółki, 

5. zmiana Statutu Spółki, 

6. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 

7. połączenie Spółki, podział Spółki, przekształcenie Spółki, 

8. rozwiązanie i likwidacja Spółki, 

9. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa 
w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,  

10. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub 
sprawowaniu zarządu lub nadzoru,  

11. umarzanie akcji. 

Oprócz spraw wymienionych w powyżej, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek 
handlowych. 

Kompetencje wymienione w pkt 2, 4, 5, 6, 7, 9 powyżej Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki 
przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany 
przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. 

 Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, jeżeli 
uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę 
kapitału zakładowego. 

W dniu 30 czerwca 2004 roku uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta został przyjęty Regulamin Obrad 
Walnego Zgromadzenia. Poniżej zostaną przedstawione szczegółowe zapisy przedmiotowego Regulaminu Obrad Walnego 
Zgromadzenia. 

Walne Zgromadzenie Spółki otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek 
handlowych, a następnie zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Osoba otwierająca Walne 
Zgromadzenie powinna powstrzymać się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza oraz podpisuje listę obecności zawierającą, spis uczestników Walnego 
Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich reprezentuje i przysługujących im głosów. Lista po podpisaniu 
przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzania jest obowiązany zapewnić prawidłowy przebieg obrad i głosowania. 
Przewodniczący Walnego Zgromadzania udziela głosu uczestnikom obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzania może 
przedstawiać Walnemu Zgromadzeniu zasady głosowania i podejmowania uchwał. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ogłaszać krótkie przerwy w obradach jedynie w uzasadnionych przypadkach. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności 
spraw zamieszczonych w porządku obrad. 

Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu liczenia głosów. Komisja skrutacyjna jest 
powoływana jedynie wtedy, jeżeli nie został zapewniony elektroniczny system liczenia głosów lub jeśli powołania takiej 
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Komisji zażąda akcjonariusz i Walne Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę w tej kwestii. W takim przypadku 
dwuosobowa komisja wybierana jest przez Walne Zgromadzenie. 

Na wniosek akcjonariusza Walne Zgromadzenie może powołać Komisję uchwał i wniosków. W takim przypadku 
dwuosobowa komisja wybierana jest przez Walne Zgromadzenie. 

Na wniosek akcjonariusza Walne Zgromadzenie może powołać Komisję skrutacyjną, uchwał i wniosków pełniącą funkcje 
zarówno komisji skrutacyjnej jak i uchwał i wniosków. 

Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą 
trwać dłużej niż 30 dni. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia umieszcza się w protokole sporządzonym przez notariusza. W protokole należy stwierdzić 
prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę 
głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami 
uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia zarząd powinien dołączyć do księgi 
protokołów. W protokole umieszcza się również uchwały, które nie zostały przez Walne Zgromadzenie podjęte. Wypis z 
protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy 
zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania 
poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych 
lub statutu nie stanowią inaczej. 

Głosowanie jest jawne. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie 
członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. 
Ponadto Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządzi tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy 
obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 

W przypadku wyborów członków rady nadzorczej w drodze głosowania grupami Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 
wezwie akcjonariuszy lub ich reprezentantów, uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, aby utworzyli oddzielną grupę lub 
grupy celem wyboru jednego lub kilku członków rady; osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków 
rady 

Jeżeli nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia stwierdza, że Walne Zgromadzenie nie dokonuje wyborów członków rady nadzorczej. 

Po dokonaniu wyborów członków rady przez utworzoną, grupę lub grupy, Walne Zgromadzenie przeprowadzi wybór 
pozostałych członków rady w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze lub ich reprezentanci, których 
głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze glosowania oddzielnymi grupami.  

21.2.6 Opis postanowień statutu lub regulaminów Emitenta dotyczących możliwości 
zmiany kontroli nad Emitentem 

Statut Emitenta nie zawiera postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany 
kontroli nad Emitenta. 

21.2.7 Wskazanie postanowień statutu lub regulaminów Emitenta, regulujących progową 
wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu 
posiadania akcji przez akcjonariusza 

Statut nie zawiera postanowień regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest 
podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. 

21.2.8 Opis warunków nałożonych zapisami statutu lub regulaminów Emitenta, którym 
podlegają zmiany kapitału, jeżeli zasady te są bardziej rygorystyczne niż 
określone wymogami obowiązującego prawa. 

Statut nie określa warunków, którym podlegają zmiany kapitału zakładowego w sposób bardziej rygorystyczny niż przepisy 
Kodeksu Spółek Handlowych. 
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22 ISTOTNE UMOWY 

Podsumowanie istotnych umów innych niż umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta, których stroną jest 
Emitent lub członek jego Grupy Kapitałowej za okres 2 lat bezpośrednio poprzedzających datę publikacji Prospektu.  

Spółka uważa, że niżej wymienione umowy, z wyłączeniem umów zawartych w ramach zwykłego zarządu, są istotne dla 
Grupy Kapitałowej, biorąc pod uwagę ich znaczący wpływ na kluczowe obszary działalności Grupy Kapitałowej i jej 
finansowanie. 

Emitent 

Umowy Finansowe  

Umowa zmieniająca umowy kredytowe i umowę poręczenia z dnia 28 lipca 2009 r. wraz ze zmianą nr 1 z dnia 30 
września 2009 r., zmianą nr 2 z dnia 5 lipca 2011 r. oraz zmianą nr 3 z dnia 12 grudnia 2011 r. („Umowa Zmieniająca”) 
zawarta pomiędzy Spółką („Kredytobiorca”) BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednia 
nazwa Fortis Bank Polska SA) („Bank 1”) oraz BNP Paribas Fortis S.A./N.V (poprzednia nazwa Fortis Bank S.A./N.V.) 
z siedzibą w Belgii („Bank 2”): 

Na podstawie Umowy zmianie uległy: 

- umowa kredytowa o linię odnawialną nr WAR/2001/08/172/CB z 8 maja 2008 r. zawarta z BNP Paribas Bank 
Polska SA zmieniona aneksami z 27 czerwca 2008 r. i 29 września 2008 r. („Umowa 1”); 

- umowa o kredyt nieodnawialny nr 015052-471-01 z 27 czerwca 2008 r. zawarta z BNP Paribas Fortis S.A./N.V z 
zmieniona aneksem z dnia 29 września 2008 r. („Umowa 2”); 

- umowa poręczenia z 18 stycznia 2007 r. zawarta z BNP Paribas Bank Polska SA zmieniona aneksami z dnia 22 
maja 2007 r., 30 listopada 2007 r., 1 lipca 2008 r. i 29 sierpnia 2008 r. („Umowa 3”). 

Umowa 1: 

Na podstawie Umowy Bank 1 otworzył na rzecz Spółki linię kredytową do maksymalnej wysokości 198.430.286,00 zł na 
okres do dnia 31 marca 2009 roku, który został wykorzystany w formie gwarancji bankowej płatności nr 351/08/WAR/CB 
wystawionej na rzecz ING Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z wezwaniem Spółki do zapisywania się na 
sprzedaż akcji W. KRUK S.A. z siedzibą w Poznaniu. Kredyt udzielony został z przeznaczeniem na finansowane nabycia nie 
mniej niż 51% i nie więcej niż 66% akcji W. KRUK S.A. W dniu 29 maja 2008 roku Bank 1 dokonał na rzecz beneficjenta 
wypłaty kwoty 298.430.286,00 zł. Oprocentowanie kredytu było zmienne i stanowiło stopę WIBOR dla 1-miesięcznych 
depozytów międzybankowych, powiększoną o marżę.  

Zabezpieczenie należności Banku 1 wynikających z umowy stanowiły: 

a)   zastaw rejestrowy na wszystkich aktywach należących do Spółki (z wyłączeniem zapasów oraz 
budynków i budowli oraz posiadanych przez Spółkę na dzień 29 września 2008 roku akcji spółki W. KRUK S.A.), 
wraz z oświadczeniem Spółki o poddaniu się na rzecz Banku 1 egzekucji wydania przedmiotu zastawu; 

b)   cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia aktywów, o których mowa w lit. a) 
powyżej; 

c)   zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących całość gospodarczą, chociażby 
jego skład był zmienny zabezpieczające wierzytelności Banku 1 do najwyższej sumy zabezpieczenia 
257.461.000,00 zł; 

d)   zastaw rejestrowy na zapasach stanowiących własność Spółki, o wartości nie niższej niż 11.623.580,39 
zł wraz z oświadczeniem Spółki o poddaniu się na rzecz Banku 1 egzekucji wydania przedmiotu zastawu; 

e)  zastaw rejestrowy na zapasach stanowiących własność Spółki, o wartości nie niższej niż 72.037.134,08 zł wraz z 
oświadczeniem Spółki o poddaniu się na rzecz Banku 1 egzekucji wydania przedmiotu zastawu; 

f)  cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia zapasów, o których mowa w lit. c) oraz lit. d) 
powyżej, w kwocie nie niższej niż 52.700.000,00 zł; 

g)  zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Banku 1 na prawie z rejestracji znaku towarowego „Vistula” wraz z jego 
opisem, dla którego Urząd Patentowy RP wydał świadectwo ochronne nr 138257; 

h)  zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Banku 1 na prawie z rejestracji słowno – graficznego znaku 
towarowego „Wólczanka”, dla którego Urząd Patentowy RP wydał świadectwo ochronne nr R-178701; 

i)  zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Banku 1 na prawie z rejestracji słownego znaku towarowego 
„Wólczanka”, dla którego Urząd Patentowy RP wydał świadectwo ochronne nr R-96449; 
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j)  zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Banku 1 na wszystkich udziałach należących do Spółki w spółce Galeria 
Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wraz pełnomocnictwem do wykonywania praw korporacyjnych 
związanych z ustanowionym na udziałach zastawem; 

k)  hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 292.585.457,00 zł na zabezpieczenie należności głównej oraz należności 
ubocznych w tym odsetek, ustanowiona na rzecz Banku 1, na: 

i. przysługującym Spółce prawie własności do lokalu niemieszkalnego o numerze U 2, położonego w Krakowie 
przy ul. Józefińskiej 5, o powierzchni 105,2000 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w 
Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KR1P/00316072/8; 

ii.  przysługującym Spółce prawie własności do lokalu niemieszkalnego o numerze U 1, położonego w Krakowie 
przy ul. Józefińskiej 5, o powierzchni 46,2000 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w 
Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KR1P/00316073/5; 

iii. przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy 
ul. Samsonowicza 20, obejmującego działkę nr 55 o powierzchni 3,0284 ha oraz na związanej z tym prawem 
własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, dla których to praw Sąd Rejonowy w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1O/00034007/6; 

iv. przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy 
ul. Żabiej 33, obejmującego działkę nr 101/1 oraz 101/2 o łącznej powierzchni 1,1542 ha oraz na związanej z 
tym prawem własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, dla których to praw Sąd Rejonowy w 
Ostrowcu Świętokrzyskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 
KI1O/00006303/6; 

v. przysługującym Spółce prawie własności do nieruchomości położonej w Wieruszowie, obejmującej działkę nr 
2459, 2460/1, 2460/2 i 2461, o łącznej powierzchni 01 ha 78 arów, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu, 
Zamiejscowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Wieruszowie prowadzi księgę wieczystą KW nr 19157; 

vi. przysługującym Spółce prawie własności do nieruchomości położonej w Wieruszowie, obejmującej działkę nr 
2264, o powierzchni 22 ary 53 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu, Zamiejscowy IX Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Wieruszowie prowadzi księgę wieczystą KW nr 17488; 

vii. przysługującym Spółce udziale nr 86 wynoszącym 158/25990 części w prawie użytkowania wieczystego 
zabudowanej nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Witosa 31 o powierzchni 0,8795 ha, dla której 
Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr KW WA2M/00117616/5; 

l)  cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w lit. k) powyżej, 
w kwocie nie niższej niż 19.321.333,34 zł; 

m)  oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo 
bankowe, do kwoty 450.000.000,00 zł; 

n)  generalna cesja istniejących i przyszłych wierzytelności z tytułu wszystkich należności handlowych 
przysługujących Spółce. 

Zabezpieczenia wskazane w lit. b), e), k) i m) powyżej stanowią również zabezpieczenia kredytu udzielonego na rzecz Spółki 
przez Fortis Bank SA/N.V. z Umowy 2.  

Termin spłaty Kredytu przypadał w dniu 31 marca 2009 r.  

Zgodnie z postanowieniami Umowy 1 zostało dokonane połączenie pomiędzy Spółką a W.KRUK SA z siedzibą w Poznaniu 
do dnia 31 grudnia 2008 r.  

W związku z zawarciem oraz wykonaniem ugody z dnia 25 lipca 2013 r. zawartej przez Emitenta z funduszem 
sekurytyzacyjnym powyższe wierzytelności wygasły, a wierzyciele w dniu 14 sierpnia 2013 r. złożyli oświadczenia o 
zrzeczeniu się powyżej opisanych zabezpieczeń.  

Umowa 2:  

Na podstawie Umowy Bank 2 udzielił na rzecz Spółki kredytu w kwocie 100.000.000,00 zł na okres do dnia 31 marca 2009 
roku, który został przeznaczony na refinansowanie części zadłużenia Spółki wynikającego z Umowy o linię odnawialną nr 
WAR/2001/08/172/CB z dnia 8 maja 2008 roku zawartą z BNP Paribas Bank Polska S.A.  Oprocentowanie kredytu było 
zmienne i stanowiło stopę WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększoną o marżę. Termin spłaty 
był uzgodniony do dnia 31 grudnia 2008 roku.  

Zabezpieczenie należności Banku 2 wynikających z Umowy stanowiły: 
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a)  zastaw rejestrowy na wszystkich aktywach należących do Spółki (z wyłączeniem zapasów oraz budynków i 
budowli oraz posiadanych przez Spółkę na dzień 29 września 2008 roku akcji spółki W. KRUK S.A.), wraz z 
oświadczeniem Spółki o poddaniu się na rzecz Banku 2 egzekucji wydania przedmiotu zastawu; 

b)  cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia aktywów, o których mowa w lit. a) powyżej; 

c)  zastaw rejestrowy na zapasach stanowiących własność Spółki, o wartości nie niższej niż 11.623.580,39 zł wraz z 
oświadczeniem Spółki o poddaniu się na rzecz Banku 2 egzekucji wydania przedmiotu zastawu; 

d)  zastaw rejestrowy na zapasach stanowiących własność Spółki, o wartości nie niższej niż 72.037.134,08 zł wraz z 
oświadczeniem Spółki o poddaniu się na rzecz Banku 2 egzekucji wydania przedmiotu zastawu; 

e)  cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia zapasów, o których mowa w lit. c) oraz lit. d) 
powyżej, w kwocie nie niższej niż 26.300.000,00 zł; 

f)  zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Banku 2 na prawie z rejestracji znaku towarowego „Vistula” wraz z jego 
opisem, dla którego Urząd Patentowy RP wydał świadectwo ochronne nr 138257; 

g)  zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Banku 2 na prawie z rejestracji słowno – graficznego znaku 
towarowego „Wólczanka”, dla którego Urząd Patentowy RP wydał świadectwo ochronne nr R-178701; 

h)  zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Banku 2 na prawie z rejestracji słownego znaku towarowego 
„Wólczanka”, dla którego Urząd Patentowy RP wydał świadectwo ochronne nr R-96449; 

i)  zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Banku 2 na wszystkich udziałach należących do Spółki w spółce Galeria 
Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wraz pełnomocnictwem do wykonywania praw korporacyjnych 
związanych z ustanowionym na udziałach zastawem; 

j)  hipoteka łączna zwykła w kwocie 100.000.000,00 zł na zabezpieczenie należności głównej oraz hipoteka łączna 
kaucyjna do kwoty 28.380.000,00 zł na zabezpieczenie odsetek i innych kosztów, ustanowiona na rzecz Banku 
2, na: 

i. przysługującym Spółce prawie własności do lokalu niemieszkalnego o numerze U 2, położonego w Krakowie 
przy ul. Józefińskiej 5, o powierzchni 105,2000 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w 
Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KR1P/00316072/8; 

ii.  przysługującym Spółce prawie własności do lokalu niemieszkalnego o numerze U 1, położonego w Krakowie 
przy ul. Józefińskiej 5, o powierzchni 46,2000 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w 
Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KR1P/00316073/5; 

iii. przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy 
ul. Samsonowicza 20, obejmującego działkę nr 55 o powierzchni 3,0284 ha oraz na związanej z tym prawem 
własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, dla których to praw Sąd Rejonowy w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1O/00034007/6; 

iv. przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy 
ul. Żabiej 33, obejmującego działkę nr 101/1 oraz 101/2 o łącznej powierzchni 1,1542 ha oraz na związanej z 
tym prawem własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, dla których to praw Sąd Rejonowy w 
Ostrowcu Świętokrzyskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 
KI1O/00006303/6; 

v. przysługującym Spółce prawie własności do nieruchomości położonej w Wieruszowie, obejmującej działkę nr 
2459, 2460/1, 2460/2 i 2461, o łącznej powierzchni 01 ha 78 arów, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu, 
Zamiejscowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Wieruszowie prowadzi księgę wieczystą KW nr 19157; 

vi. przysługującym Spółce prawie własności do nieruchomości położonej w Wieruszowie, obejmującej działkę nr 
2264, o powierzchni 22 ary 53 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu, Zamiejscowy IX Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Wieruszowie prowadzi księgę wieczystą KW nr 17488; 

vii. przysługującym Spółce udziale nr 86 wynoszącym 158/25990 części w prawie użytkowania wieczystego 
zabudowanej nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Witosa 31 o powierzchni 0,8795 ha, dla której 
Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr KW WA2M/00117616/5; 

k)  cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w lit. j) powyżej, 
w kwocie nie niższej niż 9.660.666,66 zł; 

l)  oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo 
bankowe, do kwoty 150.000.000,00 zł; 
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m)  generalna cesja istniejących i przyszłych wierzytelności z tytułu wszystkich należności handlowych 
przysługujących Spółce. 

Zabezpieczenia wskazane w lit. b), e), k) i m) powyżej stanowią również zabezpieczenia kredytu udzielonego na rzecz Spółki 
przez BNP Paribas Bank Polska z Umowy 1. Termin spłaty Kredytu przypadał w dniu 31 marca 2009 r.  

W związku z zawarciem oraz wykonaniem ugody z dnia 25 lipca 2013 r. zawartej przez Emitenta z funduszem 
sekurytyzacyjnym powyższe wierzytelności wygasły, a wierzyciele w dniu 14 sierpnia 2013 r. złożyli oświadczenia o 
zrzeczeniu się powyżej opisanych zabezpieczeń. 

Umowa 3:  

Na podstawie Umowy Spółka zobowiązała się do wykonania na rzecz Banku 1 wszystkich zobowiązań wynikających z 
Umowy wielocelowej linii kredytowej nr WAR/3012/07/41/CB z dnia 18 stycznia 2007 roku zawartej pomiędzy Bankiem 1 a 
spółką Galeria Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako kredytobiorcą na kwotę 10.000.000,00 EUR, na wypadek, 
gdyby kredytobiorca tj. Galeria Centrum Sp. z o.o. nie wykonał swoich zobowiązań wynikających z umowy, o której mowa 
powyżej.  

Dla zabezpieczenia roszczeń Banku 1 wynikających z Umowy Spółka złożyła oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się 
egzekucji do kwoty 15.000.000,00 EUR (termin, do którego Bank 1 może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności 
bankowemu tytułowi egzekucyjnemu został określony na dzień 17 stycznia 2020 roku). W związku z brakiem spłaty przez 
Galerię Centrum Sp. z o.o. zadłużenia wynikającego z opisanej umowy kredytowej, Emitent stał się solidarnie 
odpowiedzialny za wykonanie zobowiązań z umowy kredytowej.  

Integralną część Umowy stanowi „Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających BNP Paribas Bank Polska S.A.”. 

W związku z zawarciem oraz wykonaniem ugody z dnia 25 lipca 2013 r. zawartej przez Emitenta z funduszem 
sekurytyzacyjnym oraz ugód z dnia 26 lipca 2013 r. zawartych z BNP Paribas Bank Polska SA oraz Fortis Lease Polska Sp. 
z o.o. w dniu 14 sierpnia 2013 r. powyższe wierzytelności wygasły, a wierzyciele w dniu 14 sierpnia 2013 r. złożyli 
oświadczenia o zrzeczeniu się powyżej opisanych zabezpieczeń.  

Zmiany Umowy 1, Umowy 2, Umowy 3: 

Odnośnie Umowy 1, Umowy 2 i Umowy 3 kolejno: 

(i) w dniu 31 marca 2009 r. zawarto porozumienie, na mocy którego przez okres do dnia 31 maja 2009 r. zawieszeniu 
uległa spłata kwot głównych wynikających z tych umów. Bank 1 i Bank 2 zobowiązały się także do 
niepodejmowania w tym okresie czynności egzekucyjnych i zabezpieczających wobec Spółki.  

(ii) w dniu 28 maja 2009 r. zawarto porozumienie przedłużające okres zawieszenia do dnia 30 czerwca 2009 roku,  

(iii) w dniu 30 czerwca 2009 r. zawarto porozumienie przedłużające okres zawieszenia do dnia 31 lipca 2009 r. 

Umowa Zmieniająca: 

Umowa Zmieniająca miała charakter umowy konsolidacyjnej, na podstawie której zmianie uległy Umowa 1, Umowa 2 i 
Umowa 3. Integralną częścią Umowy jest „Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla średnich i dużych 
przedsiębiorstw (Linia Biznesowa Commercial Banking)” obowiązujący w BNP Paribas Bank Polska S.A.  

Na dzień zawarcia Umowy Zmieniającej saldo zadłużenia Spółki wynosiło:  

(i) z Umowy 1 - kwota główna kredytu w wysokości 198.430.286 PLN oraz odsetki od kredytu w wysokości 
913.110,03 PLN,  

(ii) z Umowy 2 - kwota główna kredytu w wysokości 50.000.000 PLN; oraz odsetki od kredytu w wysokości 301.000 
PLN,  

(iii) z Umowy 3 - kwota w wysokości 4.197.813,67 EUR. 

Zgodnie z Umową Zmieniającą ustalono nowy harmonogram spłaty kredytów i zobowiązań z tytułu poręczenia. Dla Umowy 1 
do dnia 5 stycznia 2018 r., dla Umowy 2 do dnia 5 stycznia 2012 r., dla Umowy 3 do dnia 5 stycznia 2018 r.  

Na podstawie Umowy Zmieniającej dokonano zmiany oprocentowania kredytów, które jest zmienne i uzależnione od stawki 
WIBOR dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych powiększonej o marżę banku oraz od wyników Emitenta.  

Na podstawie Umowy Zmieniającej Spółka podjęła wobec Banku 1 i Banku 2 zobowiązania m.in. do:  

-  zapewnienia, że skonsolidowane całkowite zadłużenie netto na koniec każdego roku obrotowego kończącego się 
po 1 stycznia 2011 r. nie przekroczy 3,5 krotności skonsolidowanego EBITDA w roku obrotowym. 

- poprawy w zakresie osiąganych wskaźników rotacji zapasów.   
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-  ograniczenia nakładów Grupy Kapitałowej na inwestycje w nowootwierane obiekty w okresie od 1 stycznia 2009 r. 
do 31 grudnia 2010 r. 

-  zapewnienia, że łączne koszty ogólnego zarządu określone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki 
zgodnie z MSSF: 

(a) za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. nie przekroczą 12,5 % przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i usług określonych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki zgodnie z 
MSSF za ten rok obrotowy; 

(b) za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. nie przekroczą 11 % przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i usług określonych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki zgodnie z 
MSSF za ten rok obrotowy; oraz 

(c) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. nie przekroczą 10 % przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i usług określonych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki zgodnie z 
MSSF za ten rok obrotowy. 

- zapewnienia, że w ogólnym charakterze działalności prowadzonej przez istotnych członków Grupy Kapitałowej 
(przez których rozumie się obecnie dla celów Umowy Zmieniającej DCG SA oraz Wólczanka Production 3 sp. z 
o.o., natomiast na dzień zawarcia Umowy Zmieniającej również Trend Fashion Sp. z o.o.) nie zajdą żadne istotne 
zmiany w stosunku do działalności prowadzonej w dacie zawarcia Umowy Zmieniającej. 

- zapewnienia, że każdy istotny członek Grupy Kapitałowej wykupi i będzie przedłużać polisy ubezpieczenia, na 
mocy których jego przedsiębiorstwo i majątek będą ubezpieczone od rodzajów ryzyka, od jakich normalnie 
ubezpieczają się spółki o tym samym lub znacząco podobnym przedmiocie działalności. 

- podjęcia wszelkich działań dla zawarcia porozumienia z Fortis Lease Polska sp. z o.o. dotyczącego zadłużenia 
Galerii Centrum sp. z o.o. z tytułu umów leasingu zawartych pomiędzy Fortis Lease Polska sp. z o.o., a Galerią 
Centrum sp. z o.o., a poręczonych przez Spółkę. Porozumienie to zostało opisane poniżej w niniejszym punkcie 
Prospektu. 

Ponadto w Umowie Zmieniającej, Spółka zobowiązała się, że bez zgody agenta kredytu, którym z mocy jej postanowień jest 
Bank 1, m.in.:   

-  żaden z członków Grupy Kapitałowej nie ustanowi, nie udzieli zgody na ustanowienie ani nie zezwoli na istnienie 
żadnego zabezpieczenia na jego aktywach, (przy czym umowa zawiera wyjątki od tych ograniczeń i w 
szczególności ograniczenie nie dotyczy zabezpieczeń ustanowionych przez członka Grupy Kapitałowej innego niż 
Spółka w celu zabezpieczenia jego zobowiązań oraz z określonymi w umowie limitami zabezpieczeń 
ustanowionych przez członka Grupy Kapitałowej innego niż Spółka w celu zabezpieczenia jego zobowiązań); 

-  żaden z członków Grupy Kapitałowej nie zawrze jakiejkolwiek pojedynczej transakcji bądź serii transakcji, 
powiązanych lub nie, w celu zbycia całości lub jakiejkolwiek części swoich aktywów, przy czym nie dotyczy to (i) 
zbycia dokonanego w toku zwykłej działalności podmiotu zbywającego; (ii) zbycia składników majątkowych w 
zamian za inne składniki majątkowe porównywalne lub lepsze pod względem rodzaju, wartości i jakości oraz (iii) 
zbycia nakładów inwestycyjnych w związku z dokonywaniem przelewu wierzytelności z umów najmu lub w związku 
z ich rozwiązaniem, jeżeli wartość nakładów inwestycyjnych nie przekracza: 500.000 PLN (bez VAT) w danym 
sklepie łącznie dla wszystkich członków Grupy Kapitałowej oraz 5.000.000 PLN (bez VAT) łącznie we wszystkich 
sklepach oraz dla wszystkich członków Grupy Kapitałowej w danym roku obrotowym Spółki, (iv) zbycia, w danym 
roku obrotowym Spółki, aktywów trwałych o łącznej wartości nie wyższej niż 5.000.000 PLN (bez VAT) dla 
wszystkich członków Grupy Kapitałowej; 

-  żaden istotny członek Grupy Kapitałowej nie zaciągnie zadłużenia finansowego (rozumianego jako środki 
pożyczone lub udostępnione w ramach kredytu, sald debetowych, emisji obligacji lub innych dłużnych papierów 
wartościowych, leasingu, i innych podobnych transakcji z wyjątkiem kredytu kupieckiego) i nie zezwoli, aby 
jakakolwiek kwota zadłużenia finansowego pozostawała niezapłacona przy czym nie dotyczy to zadłużenia wobec 
istotnego członka Grupy Kapitałowej, którego kwota nie przekracza 1.000.000,00 złotych, przy czym umowa 
zawiera również wyjątki od tych ograniczeń.   

-  Żaden członek Grupy Kapitałowej nie będzie uczestniczyć w żadnej transakcji podziału lub połączenia, z wyjątkiem 
zmian w ramach Grupy Kapitałowej. 

-  Żaden członek Grupy Kapitałowej nie dokona nabycia przedsiębiorstwa ani udziałów lub akcji żadnego innego 
podmiotu. 

-  Żaden członek Grupy Kapitałowej nie będzie uczestniczyć w utworzeniu spółki kapitałowej ani uczestniczyć w 
spółce osobowej lub tym podobnym porozumieniu. 
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-  Żaden istotny członek Grupy Kapitałowej nie udzieli ani nie pozwoli, aby jakakolwiek gwarancja na rzecz osoby 
trzeciej (każdą formę odpowiedzialności za zobowiązania osób trzecich, w tym gwarancję, poręczenie lub 
zwolnienie z długu) pozostawała niespłacona, przy czym nie dotyczy w toku zwykłej działalności danego istotnego 
członka Grupy Kapitałowej jeżeli: (i) taka gwarancja nie zostanie udzielona za zobowiązania Galerii Centrum sp. z 
o.o., chyba że zostanie udzielona na rzecz Fortis Lease Polska sp. z o.o. oraz (ii) łączna kwota zobowiązań 
wszystkich Istotnych Członków Grupy Kapitałowej zaciągniętych w tym trybie nie przekroczy w danym roku 
obrotowym Spółki 5.000.000 PLN. 

-  żaden członek Grupy nie będzie wierzycielem w zakresie jakiegokolwiek zadłużenia finansowego. 

-   żaden członek Grupy Kapitałowej inny niż Spółka nie może: umorzyć, nabyć własnych udziałów lub akcji, 
unieważnić udziałów ani dokumentów akcji ani dokonać zwrotu wpłat na udziały lub akcje ani podjąć uchwały w tej 
sprawie; ani utworzyć żadnych udziałów ani wyemitować żadnych akcji z możliwością umorzenia. 

-   z zastrzeżeniem poniższych postanowień Spółka nie może rekomendować walnemu zgromadzeniu Spółki 
podjęcia uchwały o: umorzeniu, nabyciu własnych akcji, ani wyemitowaniu akcji z możliwością umorzenia. 

-  żaden członek Grupy Kapitałowej inny niż Spółka nie może: (i) uchwalić ani dokonać wypłaty dywidendy (lub 
odsetek od jakiejkolwiek niewypłaconej dywidendy), opłaty, prowizji lub innej kwoty (w gotówce lub w formie 
niepieniężnej) ani innej wypłaty z tytułu posiadania jego udziałów lub akcji (lub jakiejkolwiek ich grupy); (ii) zwrócić 
ani wypłacić żadnej dywidendy ani żadnych dochodów ze sprzedaży udziałów lub akcji powyżej ich wartości 
nominalnej; (iii) wypłacić ani zezwolić na wypłatę przez jakiegokolwiek innego członka Grupy Kapitałowej, 
jakichkolwiek opłat i prowizji za zarządzanie, doradztwo lub z innego tytułu, na rzecz lub według dyspozycji 
jakiegokolwiek wspólnika członka Grupy Kapitałowej innego niż Spółka, za wyjątkiem wypłat dokonywanych przez 
Wólczankę Production 3 sp. z o.o. na rzecz wspólnika innego niż Spółka w kwocie nie większej niż 1.000.000 PLN 
w roku obrotowym Wólczanki Production 3 sp. z o.o. - za wyjątkiem wypłat dokonywanych na rzecz Spółki. 

- Spółka nie może: (i) rekomendować walnemu zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały o dokonaniu wypłaty 
dywidendy (lub odsetek od jakiejkolwiek niewypłaconej dywidendy), opłaty, prowizji lub innej kwoty (w gotówce lub 
w formie niepieniężnej) ani innej wypłaty z tytułu posiadania jej akcji (lub jakiejkolwiek ich grupy); (ii) 
rekomendować walnemu zgromadzeniu Spółki zwrotu ani wypłaty żadnej dywidendy ani żadnych dochodów ze 
sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej; (iii) wypłacić ani zezwolić na wypłatę przez jakiegokolwiek innego 
członka Grupy Kapitałowej, dywidendy, jakichkolwiek opłat i prowizji za zarządzanie, doradztwo lub z innego tytułu, 
na rzecz lub według dyspozycji jakiegokolwiek wspólnika członka Grupy Kapitałowej innego niż Spółka, za 
wyjątkiem wypłat dokonywanych przez Wólczankę Production 3 sp. z o.o. na rzecz wspólnika innego niż Spółka w 
kwocie nie większej niż 1.000.000,00 PLN w roku obrotowym Wólczanki Production 3 sp. z o.o. 

-  każdy członek Grupy Kapitałowej dokona rejestracji i będzie uiszczał opłaty rejestracyjne lub inne kwoty konieczne 
w celu utrzymania w mocy praw własności intelektualnej istotnych dla działalności prowadzonej przez członka 
Grupy Kapitałowej oraz nie będzie zawierał umów licencyjnych dotyczących tych praw, przy czym nie dotyczy to: 
(i) umów licencyjnych zawieranych z członkami Grupy Kapitałowej, tak długo jak pozostają oni członkami Grupy 
Kapitałowej; lub (ii) umów licencyjnych zawieranych na warunkach rynkowych i w toku jego normalnej działalności.  

-  Żaden członek Grupy Kapitałowej nie zawrze żadnej transakcji z jakąkolwiek osobą, która nie będzie transakcją 
zawieraną na warunkach rynkowych i według wartości rynkowej. 

- Żaden członek Grupy Kapitałowej inny niż Spółka nie może wprowadzić żadnych zmian do swojej umowy spółki, 
statutu lub innego dokumentu założycielskiego, które w takim wypadku byłoby niezgodne z postanowieniami 
Umowy Zmieniającej i innych dokumentów kredytowych lub może w jakikolwiek sposób wywrzeć istotny i 
negatywny wpływ na zdolność Spółki do należytego wykonywania jej zobowiązań z Umowy Zmieniającej i innych 
dokumentów kredytowych. 

- Spółka nie może rekomendować walnemu zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały o zmianach do swojego statutu, 
które byłyby niezgodne z postanowieniami Umowy Zmieniającej i innych dokumentów kredytowych lub może w 
jakikolwiek sposób wywrzeć istotny i negatywny wpływ na zdolność Spółki do należytego wykonywania jej 
zobowiązań z tytułu Umowy Zmieniającej i innych dokumentów kredytowych. 

-  Żaden członek Grupy Kapitałowej nie może zgodzić się na nałożenie jakichkolwiek restrykcji na jego uprawnienia 
dotyczące przekazywania środków pieniężnych innemu członkowi Grupy Kapitałowej, w formie dywidendy, 
pożyczki lub innej. 

-  Spółka nie przeniesie swojego głównego ośrodka podstawowej działalności poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Powyższe czynności mogły być dokonane za zgodą Banku 1 jako agenta kredytu ustanowionego w Umowie Zmieniającej.  
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Umowa Zmieniająca przewidywała przypadki jej naruszenia, które jeżeli nie zostałyby naprawione w uzgodnionym 
w Umowie Zmieniającej terminie uprawniałyby wierzycieli do wypowiedzenia Umowy Kredytowej 1, Umowy Kredytowej 2 lub 
Umowy Poręczenia. 

Na podstawie postanowień Umowy Zmieniającej, Spółka i Bank 1 uzgodniły również warunki objęcia przez Bank 1 8.247.423 
akcji serii I Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2009 r. w ramach 
subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 ust. 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Cena emisyjna jednej akcji serii I 
wynosiła 4,85 PLN. W wykonaniu tych postanowień w dniu 24 listopada 2009 r. Spółka i Bank 1 zawarły umowę objęcia akcji 
serii I w ilości 8.247.423 akcji w zamian za wkład pieniężny w łącznej kwocie 40.000.001,55 złotych. Pokrycie wkładu 
nastąpiło w formie umownego potrącenia zawartego w porozumieniu z dnia 24 listopada 2009 r., na podstawie której 
potrąceniu uległ wkład pieniężny z wierzytelnością z tytułu Umowy 1 do wysokości 40.000.001,55 złotych, przy czym 
potrąceniu uległy najwcześniej wymagalne kwoty z tytułu Umowy 1. Warunkiem zawarcia umowy o objęciu akcji serii I było 
m.in. zawarcie Umowy Lock-Up 1 opisanej w punkcie 19 cz. III Prospektu. 

Zabezpieczenie należności Banku wynikających z Umowy Zmieniającej stanowiły: 

a) generalna cesja istniejących i przyszłych wierzytelności z tytułu wszystkich należności handlowych przysługujących 
Spółce na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Umowy 3; 

b) przelew wierzytelności z tytułu ubezpieczenia majątkowego stwierdzonego polisą ubezpieczeniową na 
zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Umowy 3; 

c) weksle in blanco Spółki wraz z deklaracjami wekslowymi; 

d) hipoteki kaucyjna łączna do kwoty 300.000.000,00 zł w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu 
wystawionego weksla in blanco, ustanowiona na rzecz Banku 1, na:  

i. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Jeleniogórskiej, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare 
Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00044801/9; 

ii. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Paderewskiego 2/4, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare 
Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00108596/5; 

iii. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Pułaskiego 17, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto 
w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00086947/0; 

iv. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Pułaskiego 11, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto 
w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00014840/5; 

v. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Pułaskiego 13, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto 
w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00073845/1; 

vi. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Pułaskiego 15, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto 
w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00023400/5;  

vii. nieruchomości położonej w Warszawie, przy Pl. Konstytucji 6, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-
Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00230810/7; 

e) hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 75.000.000,00 zł w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu 
wystawionego weksla in blanco, ustanowiona na rzecz Banku 2, na: 

i. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Jeleniogórskiej, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare 
Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00044801/9; 

ii. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Paderewskiego 2/4, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare 
Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00108596/5; 

iii. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Pułaskiego 17, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto 
w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00086947/0; 

iv. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Pułaskiego 11, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto 
w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00014840/5; 

v. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Pułaskiego 13, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto 
w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00073845/1; 

vi. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Pułaskiego 15, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto 
w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00023400/5;  

vii. nieruchomości położonej w Warszawie, przy Pl. Konstytucji 6, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-
Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00230810/7; 
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f) hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 300.000.000,00 zł na zabezpieczenie należności głównej oraz należności 
ubocznych w tym odsetek z Umowy 1, ustanowiona na rzecz Banku 1, na: 

i. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Jeleniogórskiej, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare 
Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00044801/9; 

ii. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Paderewskiego 2/4, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare 
Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00108596/5; 

iii. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Pułaskiego 17, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto 
w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00086947/0; 

iv. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Pułaskiego 11, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto 
w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00014840/5; 

v. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Pułaskiego 13, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto 
w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00073845/1; 

vi. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Pułaskiego 15, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto 
w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00023400/5;  

vii. nieruchomości położonej w Warszawie, przy Pl. Konstytucji 6, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-
Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00230810/7; 

g) hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 8.000.000,00 EUR na zabezpieczenie należności głównej oraz należności 
ubocznych w tym odsetek z Umowy 3, ustanowiona na rzecz Banku 1, na: 

i. nieruchomości położonej w Wieruszowie, przy ul. Bolesławskiej, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu, 
Zamiejscowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Wieruszowie prowadzi księgę wieczystą KW nr 
SR1W/00083974/0; 

ii. nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Józefińskiej 5, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – 
Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KR1P/00316073/5; 

iii. nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Józefińskiej 5, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – 
Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KR1P/00316072/8; 

iv. nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Witosa 31, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – 
Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW nr 
WA2M/00117616/5; 

v. nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Żabiej 33, dla której Sąd Rejonowy w 
Ostrowcu Świętokrzyskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 
KI1O/00006303/6; 

vi. nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Samsonowicza 20, dla której Sąd Rejonowy w 
Ostrowcu Świętokrzyskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 
KI1O/00034007/6; 

vii. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Jeleniogórskiej, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare 
Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00044801/9; 

viii. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Paderewskiego 2/4, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare 
Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00108596/5; 

ix. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Pułaskiego 17, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto 
w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00086947/0; 

x. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Pułaskiego 11, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto 
w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00014840/5; 

xi. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Pułaskiego 13, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto 
w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00073845/1; 

xii. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Pułaskiego 15, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto 
w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00023400/5;  

xiii. nieruchomości położonej w Warszawie, przy Pl. Konstytucji 6, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-
Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00230810/7; 
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h) hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 75.000.000,00 zł na zabezpieczenie należności głównej oraz należności 
ubocznych w tym odsetek z Umowy 2, ustanowiona na rzecz Banku 2, na: 

i. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Jeleniogórskiej, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare 
Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00044801/9; 

ii. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Paderewskiego 2/4, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare 
Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00108596/5; 

iii. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Pułaskiego 17, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto 
w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00086947/0; 

iv. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Pułaskiego 11, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto 
w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00014840/5; 

v. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Pułaskiego 13, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto 
w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00073845/1; 

vi. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Pułaskiego 15, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto 
w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00023400/5;  

vii. nieruchomości położonej w Warszawie, przy Pl. Konstytucji 6, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-
Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00230810/7; 

i)   zastawy rejestrowe na 4.363.600 akcjach imiennych DCG S.A., stanowiących 100% kapitału 
zakładowego spółki, wraz z pełnomocnictwem do wykonywania praw korporacyjnych związanych z 
ustanowionym na akcjach zastawem, zabezpieczające wierzytelności Banku 1 z tytułu: 

i. Umowy 1 do najwyższej sumy zabezpieczenia 300.000.000,00 zł; 

ii. Umowy 3 do najwyższej sumy zabezpieczenia 8.000.000,00 EUR; 

iii. umowy Objęcia Akcji serii „I” z dnia 24 listopada 2009 r., do najwyższej sumy zabezpieczenia 60.000.000,00 
zł – wobec dojścia do skutku emisji akcji serii „I” wierzytelność o zwrot wkładu na pokrycie akcji serii „I” 
wygasła, jednak zastaw nie został do dziś wykreślony z rejestru zastawów; 

j)   zastawy rejestrowe na 950 udziałach w Wólczanka Production 3 sp. z o.o. stanowiących 95 % kapitału 
zakładowego spółki, wraz z pełnomocnictwem do wykonywania praw korporacyjnych związanych z 
ustanowionym na udziałach zastawem, zabezpieczające wierzytelności Banku 1 z tytułu: 

i. Umowy 1 do najwyższej sumy zabezpieczenia 300.000.000,00 zł; 

ii. Umowy 3 do najwyższej sumy zabezpieczenia 8.000.000,00 EUR;  

iii. umowy Objęcia Akcji serii „I” z dnia 24 listopada 2009 r., do najwyższej sumy zabezpieczenia 60.000.000,00 
zł – wobec dojścia do skutku emisji akcji serii „I” wierzytelność o zwrot wkładu na pokrycie akcji serii „I” 
wygasła, jednak zastaw nie został do dziś wykreślony z rejestru zastawów; 

k)   zastawy rejestrowe na zbiorze ruchomości (zapasy) o szacowanej wartości 96.247.978 zł, 
zabezpieczające wierzytelności Banku 1 z tytułu: 

i. Umowy 1 do najwyższej sumy zabezpieczenia 300.000.000,00 zł; 

ii. Umowy 3 do najwyższej sumy zabezpieczenia 8.000.000,00 EUR;  

iii. umowy Objęcia Akcji serii „I” z dnia 24 listopada 2009 r., do najwyższej sumy zabezpieczenia 60.000.000,00 
zł – wobec dojścia do skutku emisji akcji serii „I” wierzytelność o zwrot wygasła, jednak zastaw nie został do 
dziś wykreślony z rejestru zastawów; 

l)   zastawy rejestrowe na zbiorze ruchomości (zapasy) o szacowanej wartości 140.186.262 zł na dzień 30 
czerwca 2009 r., zabezpieczające wierzytelności Banku 1 z tytułu: 

i. Umowy 1 do najwyższej sumy zabezpieczenia 300.000.000,00 zł; 

ii. Umowy 3 do najwyższej sumy zabezpieczenia 8.000.000,00 EUR;  

iii. umowy Objęcia Akcji serii „I” z dnia 24 listopada 2009 r., do najwyższej sumy zabezpieczenia 60.000.000,00 
zł – wobec dojścia do skutku emisji akcji serii „I” wierzytelność o zwrot wkładu na pokrycie akcji serii „I” 
wygasła; 

m)  zastawy rejestrowe na znakach towarowych Spółki:  
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i. słowno-graficznym LAMBERT POUR HOMME R-179998; 

ii. graficznym LAMBERT LONDON STYLE SHIRTING Z-008300824; 

iii. graficznym LANTIER R-004084752; 

iv. słowno-graficznym LANTIER R-346040; 

v. słowno-graficznym W.KRUK 1840 R-72340; 

vi. słowno-graficznym KRUK FASHION R-170207; 

vii. słowno-graficznym KARNET JUBILERSKI W.KRUK 1840 R-170208; 

viii. słownym W.KRUK R-203217; 

ix. słownym KRUK FASHION R-203218; 

x. słownym WAVE BY W.KRUK R-208288; 

xi. słownym WÓLCZANKA R-96449; 

xii. słowno- graficznym WÓLCZANKA R-178701; 

xiii. słowno- graficznym VISTULA R- 138257; 

- zabezpieczające wierzytelności Banku 1 z tytułu Umowy 1 do najwyższej sumy zabezpieczenia 
300.000.000,00 zł; 

- zabezpieczające wierzytelności Banku 1 z tytułu Umowy 3 do najwyższej sumy zabezpieczenia 8.000.000,00 
EUR; 
- zabezpieczające wierzytelności Banku 1 z tytułu umowy Objęcia Akcji serii „I” z dnia 24 listopada 2009 r., do 
najwyższej sumy zabezpieczenia 60.000.000,00 zł – wobec dojścia do skutku emisji akcji serii „I” wierzytelność 
o zwrot wkładu na pokrycie akcji serii „I” wygasła, jednak zastaw nie został do dziś wykreślony z rejestru 
zastawów; 

n) zastawy rejestrowe na znakach towarowych DCG SA: 

i. słowno-graficznym DC DENI CLER UOMO 169412; 

ii. słowno-graficznym DCG DENI CLER GROUP 186882; 

- zabezpieczające wierzytelności Banku 1 z tytułu Umowy 1 do najwyższej sumy zabezpieczenia 300.000.000,00 
zł; 
- zabezpieczające wierzytelności Banku 1 z tytułu Umowy 3 do najwyższej sumy zabezpieczenia 8.000.000,00 
EUR; 
- zabezpieczające wierzytelności Banku 1 z tytułu umowy Objęcia Akcji serii „I” z dnia 24 listopada 2009 r., do 
najwyższej sumy zabezpieczenia 60.000.000,00 zł – wobec dojścia do skutku emisji akcji serii „I” wierzytelność o 
zwrot wkładu na pokrycie akcji serii „I” wygasła, jednak zastaw nie został do dziś wykreślony z rejestru zastawów; 

o) zastawy rejestrowe na zbiorze ruchomości i praw majątkowych (zastaw na całym przedsiębiorstwie) o 
szacowanej wartości 613.551.586,18 zł na dzień 28 lipca 2009 r., zabezpieczające wierzytelności Banku 1 z 
tytułu: 

i. Umowy 1 do najwyższej sumy zabezpieczenia 300.000.000,00 zł; 

ii. Umowy 3 do najwyższej sumy zabezpieczenia 8.000.000,00 EUR;  

iii. umowy Objęcia Akcji serii „I” z dnia 24 listopada 2009 r., do najwyższej sumy zabezpieczenia 60.000.000,00 
zł – wobec dojścia do skutku emisji akcji serii „I” wierzytelność o zwrot wkładu na pokrycie akcji serii „I” 
wygasła; 

p) zastawy rejestrowe na zbiorze ruchomości i praw majątkowych (zastaw na części przedsiębiorstwa) o 
szacowanej wartości 569.615.367,37 zł, zabezpieczające wierzytelności Banku 1 z tytułu: 

i. Umowy 1 do najwyższej sumy zabezpieczenia 300.000.000,00 zł; 

ii. Umowy 3 do najwyższej sumy zabezpieczenia 8.000.000,00 EUR;  

ii. umowy Objęcia Akcji serii „I” z dnia 24 listopada 2009 r., do najwyższej sumy zabezpieczenia 60.000.000,00 
zł – wobec dojścia do skutku emisji akcji serii „I” wierzytelność o zwrot wkładu na pokrycie akcji serii „I” 
wygasła; 
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q) zastaw rejestrowy na 4.363.600 akcjach imiennych DCG S.A. stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki, 
wraz z pełnomocnictwem do wykonywania praw korporacyjnych związanych z ustanowionym na akcjach 
zastawem, zabezpieczający wierzytelność Banku 2 z tytułu Umowy 2 do najwyższej sumy zabezpieczenia 
75.000.000,00 zł; 

r) zastaw rejestrowy na 950 udziałach w Wólczanka Production 3 sp. z o.o. stanowiących 95 % kapitału 
zakładowego spółki, wraz z pełnomocnictwem do wykonywania praw korporacyjnych związanych z 
ustanowionym na udziałach zastawem, zabezpieczający wierzytelność Banku 2 z tytułu Umowy 2 do najwyższej 
sumy zabezpieczenia 75.000.000,00 zł; 

s) zastaw rejestrowy na zbiorach ruchomości o szacowanej wartości 96.247.978,00 zł, na dzień 30 czerwca 2009 
r., zabezpieczający wierzytelność Banku 2 z tytułu Umowy 2 do najwyższej sumy zabezpieczenia 75.000.000,00 
zł; 

t) zastaw rejestrowy na zbiorach ruchomości o szacowanej wartości 140.186.262 zł, na dzień 30 czerwca 2009 r., 
zabezpieczający wierzytelność Banku 2 z tytułu Umowy 2 do najwyższej sumy zabezpieczenia 75.000.000 zł; 

u) zastawy rejestrowe na znakach towarowych Spółki:  

i. słowno-graficznym LAMBERT POUR HOMME R-179998; 

ii. graficznym LAMBERT LONDON STYLE SHIRTING Z-008300824; 

iii. graficznym LANTIER R-004084752; 

iv. słowno- graficznym LANTIER R-346040; 

v. słowno- graficznym W.KRUK 1840 R-72340; 

vi. słowno- graficznym KRUK FASHION R-170207; 

vii. słowno- graficznym KARNET JUBILERSKI W.KRUK 1840 R-170208; 

viii. słownym W.KRUK R-203217; 

ix. słownym KRUK FASHION R-203218; 

x. słownym WAVE BY W.KRUK R-208288; 

xi. słownym WÓLCZANKA R-96449; 

xii. słowno- graficznym WÓLCZANKA R-178701; 

xiii. słowno- graficznym VISTULA R- 138257; 

- zabezpieczające wierzytelności Banku 2 z Umowy 2 do najwyższej sumy zabezpieczenia 50.000.000,00 zł. 

v) zastawy rejestrowe na znakach towarowych DCG SA: 

i. słowno-graficznym DC DENI CLER UOMO 169412; 

ii. słowno-graficznym DCG DENI CLER GROUP 186882; 

- zabezpieczające wierzytelności Banku 2 z tytułu Umowy 2 do najwyższej sumy zabezpieczenia 50.000.000,00 
zł; 

Zabezpieczenia ustanowione na rzecz BNP Paribas Bank Polska SA oraz BNP Paribas Fortis SA/NV miały równe 
pierwszeństwo.  

Umowa Zmieniająca została zmieniona zmianą nr 1 z dnia 30 września 2009 r. (w zakresie terminu złożenia przez Spółkę 
wniosku o objęcie przez Bank 1 akcji serii I), zmianą nr 2 z dnia 5 lipca 2011 r. (w zakresie zmiany harmonogramu spłaty 
kredytu na podstawie Umowy Kredytu 2 bez zmiany daty końcowej spłaty), zmianą nr 3 z dnia 12 grudnia 2011 r. (w zakresie 
zmian harmonogramu spłaty zobowiązań z Umowy 1, Umowy 2 i Umowy 3, w tym wydłużenia terminu spłaty Kredytu na 
podstawie Umowy 2 do dnia 5 stycznia 2018 r.). Dodatkowo zmianą nr 3 z dnia 12 grudnia 2011 r. na okres do grudnia 2014 
r. obniżona została marża kredytu z Umowy Zmieniającej, czego warunkiem było podpisanie Umowy Lock-Up 2 opisanej w 
punkcie 19 cz. III Prospektu.  

W związku z zawarciem oraz wykonaniem ugody z dnia 25 lipca 2013 r. zawartej przez Emitenta z funduszem 
sekurytyzacyjnym oraz ugód z dnia 26 lipca 2013 r. zawartych z BNP Paribas Bank Polska SA oraz Fortis Lease Polska Sp. 
z o.o. w dniu 13 sierpnia 2013 r. powyższe wierzytelności wygasły, a wierzyciele w dniu 14 sierpnia 2013 r. złożyli 
oświadczenia o zrzeczeniu się powyżej opisanych zabezpieczeń. W zakresie wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, 
prawny skutek wygaśnięcia wierzytelności nastąpi w dniu wykreślenia hipotek z ksiąg wieczystych, które to wnioski zostały 
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złożone w dniu 14 sierpnia 2013 r. Skutki ekonomiczne nastąpiły w dniu 13 sierpnia 2013 r., tj. z dniem ziszczenia się 
warunku zawieszającego.    

Umowa o kredyt nieodnawialny nr WAR/2001/06/292/CB zawarta dnia 31 sierpnia 2006 roku z BNP Paribas Bank 
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) 

Na podstawie Umowy Bank udzielił Spółce kredytu w kwocie 20.000.000,00 zł na okres do dnia 30 sierpnia 2016 roku, z 
przeznaczeniem na finansowanie oraz refinansowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej. 

Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, równe stopie WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę Banku.  

Zabezpieczenie należności Banku wynikających z Umowy stanowiły:  

a) zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Banku na prawie z rejestracji słowno – graficznego znaku towarowego 
„Wólczanka”, dla którego Urząd Patentowy RP wydał świadectwo ochronne nr R-178701; 

b)  zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Banku na prawie z rejestracji słownego znaku towarowego 
„Wólczanka”, dla którego Urząd Patentowy RP wydał świadectwo ochronne nr R-96449; 

c) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo 
bankowe, do kwoty 30.000.000,00 zł (termin, do którego Bank uprawniony jest do wystąpienia o nadanie 
bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności określony został na dzień 30 sierpnia 2019 roku). 

Spółka zobowiązała się, iż w przypadku ubiegania się o jakiekolwiek finansowanie w formie kredytu, pożyczki lub factoringu, 
w trakcie obowiązywania Umowy, zwróci się w pierwszej kolejności do Banku o jego udzielenie. W przypadku, gdy Bank 
odmówi kredytowania lub Spółka uzyska w innej instytucji finansowej korzystniejsze warunki kredytowania niż te 
zaproponowane przez Bank, w formie wiążącej oferty, Spółka ma prawo do zaciągnięcia zobowiązania, o którym mowa 
powyżej bez konieczności uzyskania uprzednio odrębnej zgody Banku. 

Spółka zobowiązała się ponadto do nie podporządkowywania Kredytu innym zobowiązaniom o pierwszeństwie co najmniej 
równym, a także, iż Kredyt stanowił będzie w każdym czasie jej zobowiązanie bezpośrednie i bezwarunkowe. 

W związku z zawarciem oraz wykonaniem ugody z dnia 25 lipca 2013 r. zawartej przez Emitenta z funduszem 
sekurytyzacyjnym oraz ugód z dnia 26 lipca 2013 r. zawartych z BNP Paribas Bank Polska SA oraz Fortis Lease Polska Sp. 
z o.o. w dniu 13 sierpnia 2013 r. powyższe wierzytelności wygasły, a wierzyciele w dniu 14 sierpnia 2013 r. złożyli 
oświadczenia o zrzeczeniu się powyżej opisanych zabezpieczeń.  

Ugoda w dniu 25 lipca 2013 r., pomiędzy Emitentem a Raport 5 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz 
Inwestycyjny z siedzibą w Krakowie.  

Ugoda dotyczyła wierzytelności przysługujących wierzycielom BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz 
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. (poprzednia nazwa: Fortis Bank SA/NV) z siedzibą w Brukseli (Oddział Austriacki) wobec 
Emitenta z tytułów opisanych powyżej w niniejszej części Prospektu, tj.: 

1. umowy o kredyt nieodnawialny Nr WAR/2001/06/292/CB z dnia 31 sierpnia 2006 r., pomiędzy BNP Paribas Bank 
Polska S.A. oraz Emitentem w kwocie głównej 6.324.800,00 PLN; 

2. umowy o linię odnawialną nr WAR/2001/08/172/CB z dnia 8 maja 2008 r., pomiędzy BNP Paribas Bank Polska 
S.A. oraz Emitentem, zmieniona: 

(a) Zmianą nr 1 z dnia 27 czerwca 2008 r.; 

(b) Zmianą nr 2 z dnia 29 września 2008 r.; oraz 

(c) Umową Zmieniającą Umowy Kredytowe oraz Umowę Poręczenia z dnia 28 lipca 2009 r., która została 
zmieniona: 

(i) Zmianą nr 1 z dnia 30 września 2009 r.; 

(ii) Zmianą nr 2 z dnia 5 lipca 2011 r.; 

(iii) Zmianą nr 3 z dnia 12 grudnia 2011 r.; oraz 

(iv) Zmianą nr 4 z dnia 27 sierpnia 2012 r. 

w kwocie głównej 124.292.402,95 PLN; wierzytelność była zabezpieczona hipoteką; 

3. umowy o kredyt nieodnawialny nr 015052-471-01 (nowy numer umowy kredytowej 06446015052001) z dnia 27 
czerwca 2008 r., pomiędzy Emitentem oraz BNP Paribas Fortis S.A./N.V. (poprzednio Fortis Bank S.A./N.V.) 
zmieniona: 

(a) Zmianą nr 1 z dnia 29 września 2008 r.; oraz  
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(b) Umową Zmieniającą Umowy Kredytowe oraz Umowę Poręczenia z dnia 28 lipca 2009 r., zmieniona: 

(i) Zmianą nr 1 z dnia 30 września 2009 r.; 

(ii) Zmianą nr 2 z dnia 5 lipca 2011 r.; 

(iii) Zmianą nr 3 z dnia 12 grudnia 2011 r.; oraz 

(iv) Zmianą nr 4 z dnia 27 sierpnia 2012 r. 

w kwocie głównej 22.907.491,50 PLN; wierzytelność była zabezpieczona hipoteką;  

Na podstawie ugody uzgodniono, że w przypadku, gdy Emitent najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2013 r. dokona spłaty w 
łącznej kwocie: 114.902.335,46 PLN na rzecz Funduszu tytułem zaspokojenia powyższych wierzytelności, wówczas Emitent 
zostanie bezwarunkowo i nieodwołalnie zwolniony z pozostałej części długu wynikającego z powyższych wierzytelności pod 
warunkiem nabycia wierzytelności przez Fundusz. Z uwagi na fakt, że fundusz w dniu 26 lipca 2013 r. zawarł umowę 
warunkową nabycia wierzytelności, a Spółka dokonała zapłaty kwoty ugody w dniu 13 sierpnia 2013 r. warunki ugody zostały 
wypełnione. Zapłata nastąpiła bezpośrednio na rzecz wierzycieli na podstawie oświadczenia o ustanowieniu i przyjęciu 
przekazu. W dniu zapłaty, nie wcześniej jednak niż z dniem, w którym wystąpi skutek rozporządzający nabycia 
wierzytelności przez Fundusz, Fundusz zwolnił Spółkę bezwarunkowo i nieodwołalnie z zobowiązania do spłaty pozostałej 
kwoty wierzytelności wraz z wszelkimi należnymi od nich odsetkami i innymi należnościami ubocznymi, które to zwolnienie 
Spółka przyjęła. W odniesieniu do wierzytelności (w części) zabezpieczonej hipoteką skutek zwolnienia z długu nastąpi od 
momentu wykreślenia z odpowiednich księgach wieczystych hipotek zabezpieczających wierzytelność. Z chwilą jednak 
zapłaty całej kwoty na Spółkę przeszły korzyści gospodarcze związane ze zwolnieniem Spółki ze zobowiązania do spłaty 
pozostałej kwoty wierzytelności wraz z wszelkimi należnymi od nich odsetkami i innymi należnościami ubocznymi. W 
związku z zawarciem i wykonaniem ugody, wierzyciele z powyższych umów złożyli w dniu 14 sierpnia 2013 r. oświadczenia 
o zrzeczeniu się wszystkich zabezpieczeń, w tym hipotek i zastawów rejestrowych, a Emitent na dzień złożenia Prospektu 
złożył do właściwych sądów wieczystoksięgowych oraz sądów prowadzących rejestr zastawów wniosek o wykreślenie 
zabezpieczeń.  

Ponadto Emitent zawarł w dniu 26 lipca 2013 r. dwie warunkowe ugody: 

a) z wierzycielem Fortis Lease Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na mocy której pod warunkiem 
zawieszającym, którym jest zapłata kwoty: 1.869 tys. złotych w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r., wierzyciel ten 
umarza pozostałą część wierzytelności przysługującej wobec Spółki wynikającej z tytułu poręczeń wekslowych 
udzielonych przez Spółkę za zobowiązania spółki zależnej, których saldo na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiło: 
2.967 tys. złotych.  

b) z wierzycielem BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, na mocy której pod warunkiem 
zawieszającym, którym jest zapłata kwoty 500 tys. złotych w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r., wierzyciel ten 
umarza pozostałą część wierzytelności przysługującej wobec Spółki wynikającej z tytułu poręczenia zobowiązań 
kredytowych udzielonych przez Spółkę za zobowiązania spółki zależnej, których saldo na dzień 30 czerwca 2013 r. 
wynosiło: 11.237 tys. złotych.  

Ugody zostały wykonane w dniu 13 sierpnia 2013 r. W dniu 14 sierpnia 2013 r. wierzyciele złożyli oświadczenia 
potwierdzające ziszczenie się warunków zawieszających oraz oświadczenia o zrzeczeniu się wszystkich zabezpieczeń, w 
tym hipotek i zastawów rejestrowych, a Emitent na dzień złożenia Prospektu złożył do właściwych sądów 
wieczystoksięgowych oraz sądów prowadzących rejestr zastawów wniosek o wykreślenie zabezpieczeń.  

Umowa wielocelowej linii kredytowej nr WAR/2001/06/291/CB zawarta dnia 31 sierpnia 2006 roku z BNP Paribas 
Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), zmieniona Aneksami z dnia 11 czerwca 2007 roku, 3 kwietnia 
2008 roku, 29 września 2008 roku, 6 marca 2009 roku, 23 kwietnia 2009 r., 8 maja 2009 roku, 11 sierpnia 2009 roku, 
19 kwietnia 2010 roku, 5 stycznia 2012 roku., 27 sierpnia  2013 roku, 31 stycznia 2013 roku, 25 lipca 2013 roku, z dnia 
26 września 2013 roku. 

Na podstawie Umowy Bank otworzył na rzecz Spółki linię kredytową do maksymalnej wysokości 10.000.000,00 złotych, 
która została podwyższona z dniem 19 kwietnia 2010 roku do kwoty 20.000.000,00 złotych, natomiast dniem 5 stycznia 2012 
roku do kwoty 28.000.000,00 złotych na okres do dnia 30 sierpnia 2016 roku, w ramach której Spółka może wnosić o 
udzielenie na jej zlecenie akredytyw i gwarancji. Aneksem z dnia 5 stycznia 2012 r. wprowadzone zostały dodatkowe 
zobowiązania Emitenta odpowiadające zobowiązaniom z Umowy Zmieniającej, a kolejnymi przedłużano okres dostępności 
linii, do 2 września 2013 r. Aneksem z dnia 26 września 2013 r. uregulowano zasady zakończenia zamknięcia linii 
kredytowej i zgodnie z aneksem  Bank zobowiązany jest do wystawiania wyłącznie zmiany gwarancji lub akredytyw, które 
nie powodują wydłużenia istniejących gwarancji lub akredytyw lub podwyższenia ich kwot. Aneks został podpisany w 
związku z zawarciem w dniu 11 września 2013 r. umowy wielocelowej z Alior Bank S.A. 
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 Zabezpieczenie należności Banku wynikających z Umowy stanowiło oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji do kwoty 
nie wyższej niż 47.600.000,00 zł (termin, do którego Bank uprawniony jest do wystąpienia o nadanie temu bankowemu 
tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oznaczony został na 36 miesięcy od dnia wymagalności wierzytelności.  

Ponadto na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z Umowy ustanowiono zabezpieczenia w postaci: 

a) zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych (wyroby jubilerskie) należących do Spółki, o wartości nie 
mniejszej niż 12.000.000,00 zł wraz z oświadczeniem Spółki o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji wydania 
przedmiotu zastawu w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe; 

b)  zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych (w tym wyroby jubilerskie) należących do Spółki, o wartości, na 
dzień 31 maja 2009 r., 28.698.740,64 zł wraz z oświadczeniem Spółki o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji 
wydania przedmiotu zastawu w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe; 

c)  zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych należących do Spółki, o wartości na dzień 31 maja 2009 r., 
45.397.195,36 zł wraz z oświadczeniem Spółki o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji wydania przedmiotu 
zastawu w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe; 

d)  przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej, o wartości min. 80.000.000,00 zł w zakresie zabezpieczenia 
zapasów, o których mowa w lit. a), b) i c) powyżej; 

e)  oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo 
bankowe, do kwoty 47.600.000,00 zł (bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi 
egzekucyjnemu nie później niż po upływie 36 miesięcy od dnia, w którym należności wynikające z umowy stały 
się wymagalne na skutek rozwiązania, wypowiedzenia, wygaśnięcia lub upływu terminu, na który umowa została 
zawarta). 

W odniesieniu do zabezpieczeń, o których mowa w lit. b) i c) powyżej, Spółka zobowiązana jest utrzymywać wartość 
przedmiotu zastawów na łącznym poziomie nie niższym niż 68.000.000,00 zł. 

Bank złożył oświadczenie o zrzeczeniu się zabezpieczeń, o których mowa w lit. a) – d) powyżej po dostarczeniu przez 
Emitenta zabezpieczeń w postaci re-gwarancji - gwarancji bankowych ustanowionych przez Alior Bank SA. zgodnie z 
aneksem z dnia 26 września 2013 r. Re-gwarancje zabezpieczają wystawione przez Bank gwarancje bankowe i akredytywy.  

Spółka zobowiązała się, iż w przypadku ubiegania się o jakiekolwiek finansowanie w formie kredytu, pożyczki lub factoringu, 
w trakcie obowiązywania Umowy, zwróci się w pierwszej kolejności do Banku o jego udzielenie. W przypadku, gdy Bank 
odmówi kredytowania lub Spółka uzyska w innej instytucji finansowej korzystniejsze warunki kredytowania niż te 
zaproponowane przez Bank, w formie wiążącej oferty, Spółka ma prawo do zaciągnięcia zobowiązania, o którym mowa 
powyżej bez konieczności uzyskania uprzednio odrębnej zgody Banku. 

Spółka zobowiązała się ponadto do nie podporządkowywania Kredytu innym zobowiązaniom o pierwszeństwie co najmniej 
równym, a także, iż Kredyt stanowił będzie w każdym czasie jej zobowiązanie bezpośrednie i bezwarunkowe. 

Umowa Wielocelowa o Kredyt w Rachunku Bieżący na kwotę 10.000.000 PLN, Limit Gwarancyjny 1 na kwotę 
5.000.000 EUR, Limit Gwarancyjny 2 na kwotę 800.000 USD i Limit Gwarancyjny 3 na kwotę 2.600.000 PLN zawarta w 
dniu 11 września 2013 r. pomiędzy Alior Bank SA jako kredytodawcą a Emitentem jako kredytobiorcą.  

Na podstawie Umowy bank udostępni na rzecz Emitenta odnawialny kredyt w rachunku bieżącym na kwotę w wysokości 
10.000.000 PLN, (ii) Limit Gwarancyjny 1 na kwotę w wysokości 5.000.000 EUR, przeznaczony na gwarancje bankowe (iii) 
Limit Gwarancyjny 2 na kwotę w wysokości 800.000 USD, przeznaczony na gwarancje bankowe (iv) Limit Gwarancyjny 3 na 
kwotę w wysokości 2.600.000 PLN, przeznaczony na gwarancje bankowe. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy od 
dnia zawarcia Umowy. 

Na podstawie umowy, Emitent zobowiązał się do informowania banku: 

- zawarciu lub zmianie umowy dotyczącej finansowania Emitenta,   

- wystąpieniu przypadku naruszenia w rozumieniu umowy,  

- (i) postępowaniu sądowym, arbitrażowym lub administracyjnym wszczętym przeciwko Kredytobiorcy, z 
wyłączeniem postępowania kontrolnego, jeżeli wartość dochodzonych w takim postępowaniu roszczeń przekracza 
10% kapitałów własnych Emitenta na dzień ostatniego opublikowania raportu okresowego, chyba że takie 
postępowanie wiąże się z wystąpieniem istotnego negatywnego skutku lub (ii) jakimkolwiek roszczeniu, które 
mogłyby zagrozić należytemu wykonaniu przez Emitenta zobowiązań z niniejszej Umowy. 

Ponadto Emitent zobowiązał się dostarczyć do banku lub opublikować w formie raportu okresowego sprawozdanie 
finansowe Emitenta na swojej stronie internetowej www.vistulagroup.pl za dany rok obrotowy zbadane przez biegłego 
rewidenta i zatwierdzone przez walne zgromadzenie Emitenta, w terminie 10 dni po ich sporządzeniu, zbadaniu i 
zatwierdzeniu, lecz nie później niż 90 dni od zakończenia każdego roku obrotowego, a także raportu okresowego, za każdy 



 

Prospekt Emisyjny Akcji serii M Vistula Group S.A.  181 

kwartał roku obrotowego tak szybko, jak będą one dostępne, lecz nie później niż 90 dni od zakończenia każdego kwartału 
każdego roku obrotowego Emitenta. Dodatkowo Emitent zobowiązał się, że jego sprawozdania finansowe za I i III kwartał 
danego roku obrachunkowego będą podlegały przeglądowi przeprowadzanemu przez biegłego rewidenta. 

Emitent zobowiązał się do utrzymywania następujących wskaźników finansowych i na poziomie przedstawionym w poniższej 
tabeli: 

Emitent zobowiązał się także do zawarcia i utrzymywania w mocy odpowiednich umów ubezpieczenia obejmujących 
ubezpieczenie nieruchomości, a także mienia Emitenta stanowiące zabezpieczenie banku, utrzymywania kapitałów 
własnych na poziomie dodatnim, a także, że bez uprzedniej pisemnej zgody banku, z zastrzeżeniem uzgodnionych w 
umowie wyjątków Emitent:  

(i) nie zaciągnie ani nie będzie utrzymywać żadnego zadłużenia finansowego wobec jakiejkolwiek osoby; ani  

(ii) nie dopuści, aby jakiekolwiek zadłużenie finansowe wobec jakiejkolwiek osoby pozostawało niespłacone po dacie 
jego wymagalności; ani 

(iii) nie udzieli pożyczki, kredytu lub udzieli innej formy zadłużenia finansowego (również w formie nabycia dłużnych 
instrumentów), wystawi gwarancje lub udzieli poręczenia na rzecz innych osób lub przyjmie na siebie (w drodze 
czynności prawnej dokonanej zgodnie z art. 521, 391 lub 392 Kodeksu cywilnego) odpowiedzialność za 
zobowiązania innych osób,  

Emitent zobowiązał się ponadto, że: (i) nie będzie podejmował działań, które mogłyby spowodować, że zobowiązania 
Emitenta w stosunku do innych wierzycieli staną się w jakikolwiek sposób uprzywilejowane w stosunku do zobowiązań z 
tytułu kredytu, za wyjątkiem przywilejów przysługujących z mocy prawa, (ii) nie zawrze umów, co do których istnieje 
uzasadniona obawa, że mogłyby naruszać prawa Banku wynikające z niniejszej Umowy, (iii) nie będzie zawierał z żadną 
osobą transakcji ani porozumień na warunkach mniej korzystnych dla Kredytobiorcy niż warunki rynkowe. Emitent, bez 
uprzedniej pisemnej zgody Banku, nie będzie pośrednio ani bezpośrednio nabywał ani składał ofert nabycia akcji/udziałów w 
spółkach, przedsiębiorstw, składników mienia stanowiących wyodrębnione części przedsiębiorstw innych osób, ani w inny 
sposób przejmował kontroli nad innymi spółkami czy przedsiębiorstwami lub dokonywał w nie inwestycji. Emitent bez 
uprzedniej pisemnej zgody Banku, nie będzie rekomendował, czy też wnioskował o wypłatę zysku w formie dywidendy lub 
zaliczki na jej poczet lub w innej formie oraz o dokonanie innej płatności z tytułu posiadania akcji w kapitale zakładowym 
przez jakiegokolwiek akcjonariusza. Emitent nie podejmie żadnej czynności mającej na celu połączenie lub podział spółki, 
przekształcenie spółki lub inną zmianę formy prawnej prowadzonej działalności. Emitent nie wycofa akcji spółki 
Kredytobiorcy z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Emitent nie ustanowi oraz nie 
dopuści do ustanowienia Zabezpieczeń na składnikach majątkowych Emitenta.  

Umowa przewiduje przypadki naruszenia, obejmujące w szczególności sytuacje, gdy:  

- Emitent nie dokona jakiejkolwiek płatności kwoty do spłaty w jej dniu płatności.  

- Emitent nie będzie w pełni przestrzegać wszystkich przepisów prawa, które mają zastosowanie do Emitenta w 
związku z dokumentami finansowania lub bieżącą działalnością Emitenta. 

- Emitent nie przedłoży bankowi rocznego sprawozdania finansowego Emitent w terminie publikacji raportu zgodnie 
z przepisami prawa odnoszącymi się do spółek publicznych wraz ze sprawozdaniem Zarządu Emitent.  

- Emitent będzie nierzetelnie prowadzić księgi rachunkowe. 

- Emitent bez uprzedniej pisemnej zgody Banku przystąpi do jakichkolwiek porozumień skutkujących 
przekształceniem, podziałem lub likwidacją Emitenta, 

- Emitent zmieni charakter prowadzonej przez siebie działalności. 

- Bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, Emitent zaciągnie jakiekolwiek zadłużenie finansowe wobec jakiejkolwiek 
osoby inne niż dozwolone zadłużenie finansowe według umowy;  

- Bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, Emitent udzieli pożyczki, kredytu lub udzieli innej formy zadłużenia 
finansowego (również w formie nabycia dłużnych instrumentów), wystawi gwarancje lub udzieli poręczenia na 

Na koniec kwartałów Q4 2013 Q4 2014 Q4 2015 Q4 2016 Q4 2017 Q2 2018 

Dług Netto/EBITDA < 4.25x < 3.75x < 3.50x < 3.25x < 3.00x < 3.00x 

Zadłużenie/ kapitały własne < 60% < 55% < 50% < 45% < 40% < 35% 

DSCR Min. 1,25 
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rzecz innych osób lub przyjmie na siebie (w drodze czynności prawnej dokonanej zgodnie z art. 521, 391 lub 392 
Kodeksu cywilnego) odpowiedzialność za zobowiązania innych osób, z wyjątkiem gdy zobowiązanie takie zostanie 
zaciągnięte wobec spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta. 

- Emitent zawrze jakąkolwiek umowę lub dokona innych czynności prawnych na warunkach odbiegających od 
rynkowych, które mogłyby wywierać istotny negatywny skutek.  

- Emitent bez uprzedniej pisemnej zgody Banku dokona sprzedaży, innego rodzaju zbycia lub rozporządzenia 
składnikami swojego majątku (w jednej lub kilku transakcjach, powiązanych ze sobą lub nie), chyba że 
rozporządzenie takie dokonywane jest w ramach podstawowej działalności gospodarczej Emitenta.  

- Emitent przestanie terminowo realizować zobowiązania wynikające z naliczonych lub wymierzonych Podatków, o 
ile zobowiązania takie nie zostaną w razie potrzeby oraz w dobrej wierze i zgodnie z obowiązującą procedurą 
zakwestionowane, z zastrzeżeniem sporów z organami skarbowymi, chyba że stanowią one istotny negatywny 
skutek. 

- Nastąpi przypadek Niewypłacalności Kredytobiorcy. 

- Wystąpi zdarzenie, które według uzasadnionej opinii Banku, powoduje istotny negatywny skutek i nie zostanie to 
naprawione, o ile takie naprawienie jest możliwe, w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym, w zależności od 
okoliczności, Kredytobiorca poinformował Bank lub otrzymał oświadczenie Banku o wystąpieniu takiego zdarzenia. 

- Emitent zaprzestanie prowadzenia działalności podstawowej lub istotnie w ocenie Banku ograniczy rodzaj lub 
rozmiar prowadzonej działalności podstawowej w stosunku do tej, którą prowadził w dniu zawarcia umowy. 

- Nastąpi zajęcie, obciążenie, nacjonalizacja, wywłaszczenie, przejęcie posiadania, ustanowienie przymusowych 
zabezpieczeń, wszczęcie postępowania egzekucyjnego w stosunku do jakiegokolwiek składnika majątkowego 
Emitenta przez wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy; 

- Emitent nie wykona innych zobowiązań z Umowy.  

W razie wystąpienia przypadku naruszenia, bank może wypowiedzieć umowy lub uniemożliwić korzystanie z linii. 

Zabezpieczenie wierzytelności banku stanowić będą: 

-  Hipoteka łączna na nieruchomościach Emitenta o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do łącznej kwoty 
54.807.840,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony  osiemset siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych), tj. 
na następujących nieruchomościach:  

(a)  Prawie własności do lokalu niemieszkalnego o numerze U2, położonego w Krakowie przy ul. 
Józefińskiej 5, o powierzchni 105,2000 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w 
Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KR1P/00316072/8; 

(b) Prawie własności do lokalu niemieszkalnego o numerze U1, położonego w Krakowie przy ul. 
Józefińskiej 5, o powierzchni 46,2000 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w 
Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KR1P/00316073/5; 

(c) Prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej 
33, obejmującego działkę nr 101/1 oraz 101/2, o łącznej powierzchni 1,1542 ha oraz na 
związanej z tym prawem własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, dla których 
to praw Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą KW nr KI1O/00006303/6; 

(d) Prawie własności do nieruchomości położonej w Wieruszowie, obejmującej działkę nr 2459, 
2460/1, 2460/2 i 2461, o łącznej powierzchni 01 ha 78 arów, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu, 
Zamiejscowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Wierzchowie prowadzi księgę wieczystą KW 
SR1W/00083974/0 (dawniej KW nr 19157); oraz 

(e) Udział wynoszącym 158/25990 części w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej 
nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Witosa 31 o powierzchni 0,8795 ha, dla której 
Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr KW WA2M/00117616/5. 

(f) Prawo własności do nieruchomości położonej w Poznaniu, ul. Jeleniogórska, obejmującej działkę 
nr 979/136, o powierzchni 0,5239 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w 
Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1P/ 00044801/9; 
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(g)  Prawie własności do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Pułaskiego 1, obejmującej 
działkę nr 41/2, o powierzchni 0,0562 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w 
Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1P/00073845/1; 

(h) Prawie własności do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Pułaskiego 11, obejmującej 
działkę nr 42/2, o powierzchni 0,0568 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w 
Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1P/00014840/5; 

(h) Prawie własności do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Pułaskiego 15, obejmującej 
działkę nr 40/2, o powierzchni 0,0591 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w 
Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1P/00023400/5; 
oraz 

(i) Prawie własności do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Pułaskiego 17, obejmującej 
działkę nr 39/2, o powierzchni 0,0655 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w 
Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1P/00086947/0. 

- Zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych Emitenta, o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do łącznej 
kwoty 54.807.840,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony  osiemset siedem tysięcy osiemset czterdzieści 
złotych); 

- Zastaw rejestrowy na akcjach DCG, o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do łącznej kwoty 54.807.840,00 
PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony  osiemset siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych); 

- Cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia; cesja wierzytelności z kontraktów handlowych; 

- Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Emitenta;  

- Oświadczenie o poddaniu się egzekucji;  

Umowa współpracy szczególnej nr 07/150/04/Z/PX zawarta dnia 23 września 2004 roku z BRE Bank S.A. z siedzibą w 
Warszawie („Bank”), zmieniona Aneksami z dnia 23 czerwca 2005 roku, 3 listopada 2006 roku, 29 sierpnia 2008 
roku, 31 marca 2010 roku, 30 kwietnia 2010 roku, 28 kwietnia 2011 roku, 29 sierpnia 2011 roku, 19 kwietnia 2012 
roku, 25 kwietnia 2012 roku, 16 kwietnia 2013 roku, z dnia 10 maja 2013 roku i z dnia 9 października 2013 roku: 

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Spółką a Bankiem w zakresie korzystania przez Spółkę z 
produktów i usług Banku w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności, takich jak akredytywy z terminem ważności 
nie przekraczającym 8 miesięcy i gwarancje z terminem ważności nie przekraczającym 12 miesięcy. Limit linii został 
ustalony do maksymalnej kwoty 5.500.000,00 zł i przyznany do dnia 10 kwietnia 2014 roku. Aneksem z dnia 9 października 
2013 r. limit został podwyższony do kwoty 10.000.000,00 zł. 

Zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Spółki z tytułu udzielenia akredytyw stanowi: 

a) kredyt odnawialny, zgodnie z umową nr 07/151/04/Z/LX z dnia 23 września 2004 roku wraz z późniejszymi 
zmianami,  

b) oświadczenie Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 11.100.000,00 zł oraz w zakresie wydania 
rzeczy będących przedmiotem zastawu ustanowionego na zabezpieczenie roszczeń Banku wynikających z Umowy 
(termin, do którego Bank uprawniony jest do wystąpienia o nadanie temu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu 
klauzuli wykonalności określony został na dzień 31 sierpnia 2011 roku). 

Zgodnie z postanowieniami Umowy Spółka obowiązana jest ustanowić na żądanie Banku dodatkowe zabezpieczenie, w 
innej, zaakceptowanej przez Bank formie. 

Spółka zobowiązała się m.in. do: 

a) nie dokonywania żadnych istotnych zmian w charakterze i działalności przedsiębiorstwa bez wiedzy i zgody Banku, 

b) nie udzielania poręczeń przekraczających 15% aktywów netto wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym, 
po jego zbadaniu przez biegłego rewidenta, o ile takie badanie wymagane jest przepisami prawa, 

c) informowania Banku o wszelkich zdarzeniach powodujących zmiany własnościowe i kapitałowe w Spółce o 
wartości wyższej niż 20% kapitałów własnych Spółki oraz o innych zdarzeniach organizacyjnych i gospodarczych 
mających istotny wpływ na sytuację prawną, finansową lub ekonomiczną Spółki, a także o zmianie adresu, 
pieczęci, numeru statystycznego lub innych cech Spółki zarejestrowanych w systemie informatycznym, 

d) utrzymywania przedsiębiorstwa w sytuacji ekonomiczno – finansowej nie gorszej niż ta z dnia, w którym ustalono 
limit linii, będącej przedmiotem Umowy (tj. 29 września 2006 roku), w tym w szczególności poprzez osiąganie 
efektów gospodarczych i wskaźników finansowych wskazanych postanowieniami Umowy.  
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W przypadkach wskazanych w Umowie, w szczególności wykorzystania przez Spółkę limitu linii będącej przedmiotem 
Umowy niezgodnie z jej przeznaczeniem, znacznego obniżenia się realnej wartości ustanowionych zabezpieczeń spłaty 
zobowiązań Spółki wynikających z Umowy czy pojawienia się okoliczności, które w ocenie Banku uniemożliwiają wykonanie 
dyspozycji Spółki, Bank może m.in. według swego wyboru wypowiedzieć Umowę w całości lub części z zachowaniem 30-
dniowego terminu wypowiedzenia (w przypadku ogłoszenia upadłości Spółki termin ten wynosi 7 dni), zażądać ustanowienia 
dodatkowego zabezpieczenia albo potrącić swoją wierzytelność powstałą z tytułu udzielenia na mocy Umowy z 
wierzytelnościami Spółki wynikającymi z umów rachunków bankowych prowadzonych na jej rzecz przez Bank. Umowa 
określa również przypadki, w których Bank uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym (dotyczą 
one w szczególności składania fałszywych oświadczeń lub posługiwanie się fałszywymi dokumentami przez Spółkę). 

Wypowiedzenie Umowy skutkuje zobowiązaniem Emitenta do ustanowienia na rzecz Banku kaucji w kwocie otwartych 
akredytyw wraz z należnymi prowizjami i kosztami. 

W przypadku stwierdzenia przez Bank naruszenia przez Spółkę warunków Umowy, w tym w szczególności powstania 
niekorzystnej zmiany sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki, Bank może w drodze jednostronnego oświadczenia 
wstrzymać uruchomienie akredytyw i gwarancji, podwyższyć wysokość przewidzianej w Umowie prowizji o 25 punktów 
procentowych, ograniczyć termin ważności limitu linii będącej przedmiotem Umowy, albo obniżyć jego kwotę do wysokości 
65% aktualnych wpływów na rachunek Spółki prowadzony przez Bank. 

Umowa kredytowa nr 07/151/04/Z/LX zawarta dnia 23 września 2004 roku z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 
(„Bank”), zmieniona Aneksami z dnia 23 czerwca 2005 roku, 3 listopada 2006 roku, 29 sierpnia 2008 roku, 28 
kwietnia 2011 roku, 19 kwietnia 2012 roku, 25 kwietnia 2012 roku i z dnia 9 października 2013 roku:  

Na podstawie Umowy Bank udzielił Spółce złotowego kredytu odnawialnego w wysokości nie przekraczającej 8.250.000,00 
złotych. Zgodnie z aneksem z dnia 9 października 2013 roku limit został podwyższony do kwoty 15.000.000,00 złotych. 
Środki finansowe pochodzące z Kredytu mają być przeznaczane na finansowanie zobowiązań Spółki wynikających z 
udzielonych jej akredytyw i gwarancji na mocy Umowy współpracy szczególnej zawartej z Bankiem dnia 23 września 2004 
roku z późn. zm. Kredyt został udzielony na okres obowiązywania umowy współpracy szczególnej zawartej z Bankiem dnia 
23 września 2004 roku z późn. zm. i kolejne 30 dni, tj. do dnia 10 maja 2014 roku. Od udzielonego Kredytu Bankowi 
przysługują odsetki według zmiennej stopy procentowej, obliczane w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego Kredytu. 
Strony Umowy postanowiły, iż wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1-
miesięcznych z notowania na 2 dni robocze przed datą ciągnięcia i przed każdym następnym okresem odsetkowym, 
powiększonej o 3 punkty procentowe z tytułu marży Banku. 

Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowią: 

a) weksel własny in blanco Spółki wraz z deklaracją wekslową, 

b) zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych, stanowiących własność Spółki, 

c) cesja praw z polisy ubezpieczenia zapasów gotowych od ognia i innych zdarzeń losowych w wysokości 
10.000,000,00 zł oraz kradzieży z włamaniem i rabunku w wysokości 5.000.000,00 zł na rzecz Banku, 

d) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, 
do kwoty 5.670.000,00 zł (termin, do którego Bank uprawniony jest do wystąpienia o nadanie bankowemu tytułowi 
egzekucyjnemu klauzuli wykonalności określony został na dzień 31 maja 2014 roku). 

Na podstawie Umowy Spółka zobowiązała się m.in. do: 

a) nie udzielania poręczeń i gwarancji przekraczających 15% aktywów netto wykazanych w rocznym sprawozdaniu 
finansowym, po jego zbadaniu przez biegłego rewidenta, o ile takie badanie wymagane jest przepisami prawa, 

b) informowania Banku o wszelkich zdarzeniach powodujących zmiany własnościowe i kapitałowe w Spółce oraz o 
innych zdarzeniach organizacyjnych i gospodarczych mających istotny wpływ na sytuację prawną, finansową lub 
ekonomiczną Spółki, a także o zmianie adresu, pieczęci, numeru statystycznego lub innych cech Spółki 
zarejestrowanych w systemie informatycznym, 

c) informowania Banku o zmianie osób na stanowisku lub pełniących funkcję Głównego Księgowego, członków 
Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej, 

d) utrzymywania przedsiębiorstwa w należytej kondycji finansowej, w tym w szczególności poprzez osiąganie efektów 
gospodarczych i wskaźników finansowych wskazanych postanowieniami Umowy.  

W razie stwierdzenia przez Bank, że warunki udzielenia Kredytu nie zostały dotrzymane lub w razie zagrożenia terminowej 
spłaty kredytu z powodu złego stanu majątkowego Spółki, Bank może według swego wyboru wypowiedzieć Umowę w 
całości lub części z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia (w przypadku ogłoszenia upadłości Spółki termin ten 
wynosi 7 dni), zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, albo potrącić swoją wierzytelność powstałą z tytułu 
Umowy z wierzytelnościami Spółki wynikającymi z umów rachunków bankowych prowadzonych na jej rzecz przez Bank.  
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Papiery wartościowe dłużne emitowane przez Spółkę: 

1). Emisja Obligacji Vistula Group serii A 

Na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/08/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie emisji Obligacji Vistula 
Group serii A zmienionej uchwałą Zarządu Emitenta nr 2/08/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. oraz uchwałą Zarządu 
Emitenta nr 5/08/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r., Emitent wyemitował 500 imiennych, zbywalnych bez ograniczeń 
obligacji o wartości nominalnej 100.000 zł każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej 100.000 zł za każdą 
obligację. Wyemitowane obligacje były oprocentowane. Oprocentowanie obligacji było zmienne i równe stawce 
WIBOR 3M powiększonej o marżę. Cel emisji obligacji nie był określony. Środki z emisji zostały przeznaczone 
częściowo na spłatę części zadłużenia Emitenta, natomiast w pozostałej części na zwiększenie kapitału 
obrotowego. Obligacje wyemitowane zostały jako niezabezpieczone w rozumieniu odpowiednich przepisów Ustawy 
o Obligacjach. Spółka ustanowiła zgodnie z warunkami emisji zabezpieczenie fakultatywne na rzecz obligatariuszy 
w postaci zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych o zmiennym składzie, tj. na zapasach handlowych z 
branży jubilerskiej, których szacunkowa wartość netto na dzień zawarcia umowy zastawu rejestrowego wynosi 
50.000.000,00 złotych. Zabezpieczenie zostało ustanowione do najwyższej sumy zabezpieczania  50.000.000,00 
złotych. BNP Paribas Bank Polska SA oraz Fortis Bank SA/NV wyraziły zgodę na ustanowienie zabezpieczenia i 
ustąpienie pierwszeństwa własnych zastawów na rzecz zastawu ustanowionego na zabezpieczenie wierzytelności 
wynikających z obligacji. Wpis zastawu do rejestru zastawów nastąpił w dniu 18 listopada 2010 r. Zgodnie z 
warunkami emisji obligacji, obligatariusz mógł zażądać wcześniejszego wykupu w części lub całości 
przysługujących mu obligacji, jeśli Emitent nie ustanowiłby w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r. zabezpieczenia 
fakultatywnego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Warunki do wcześniejszego wykupu zatem nie zaszły. 
Wobec wykupu obligacji zastaw rejestrowy wygasł i został wykreślony z rejestru zastawów. Emisja Obligacji 
nastąpiła w trybie, o którym mowa w art. 9 pkt. 3 ustawy, tj. bez przeprowadzania publicznego proponowania 
nabycia. Zamknięcie subskrypcji nastąpiło w dniu 23 sierpnia 2010 r. Emisja doszła do skutku w całości. Dniem 
wykupu obligacji był 27 grudnia 2011 r. Obligacje serii A zostały wykupione z wpływów emisji obligacji serii B.  

2). Emisja Obligacji Vistula Group serii B  

Na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 2/12/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie emisji Obligacji Vistula 
Group serii B, Emitent wyemitował 500 imiennych, zbywalnych bez ograniczeń obligacji o wartości nominalnej 
100.000 zł każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej 100.000 zł za każdą obligację. Wyemitowane 
obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, równe stawce WIBOR 3M powiększonej o 
marżę. Celem emisji obligacji był wykup Obligacji Vistula Group serii A wyemitowanych na podstawie „Warunków 
Emisji 500 Zdematerializowanych Obligacji Imiennych Serii A Spółki Pod Firmą Vistula Group Spółka Akcyjna” z 
dnia 11 sierpnia 2010 r. z późn. zm. wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/08/2010 z dnia 
11 sierpnia 2010 roku, uchwały Zarządu Emitenta nr 2/08/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. oraz uchwały Zarządu 
Emitenta nr 5/08/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. Obligacje wyemitowane zostały jako niezabezpieczone w 
rozumieniu odpowiednich przepisów Ustawy o Obligacjach. Spółka ustanowiła zgodnie z warunkami emisji 
zabezpieczenie fakultatywne na rzecz obligatariuszy w postaci zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych 
o zmiennym składzie, tj. na zapasach handlowych z branży jubilerskiej, których szacunkowa wartość netto na dzień 
zawarcia umowy zastawu rejestrowego wynosiła 50.000.000,00 złotych. Zabezpieczenie zostało ustanowione do 
najwyższej sumy zabezpieczania  50.000.000,00 złotych. BNP Paribas Bank Polska SA oraz Fortis Bank SA/NV 
wyraziły zgodę na ustanowienie zabezpieczenia i ustąpienie pierwszeństwa własnych zastawów na rzecz zastawu 
ustanowionego na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z obligacji. Wpis zastawu do rejestru zastawów 
nastąpił w dniu 29 lutego 2012 r. Zgodnie z warunkami emisji obligacji, obligatariusz mógł zażądać wcześniejszego 
wykupu w części lub całości przysługujących mu obligacji, jeśli Emitent nie ustanowiłby w terminie do dnia 31 maja 
2012 r. zabezpieczenia fakultatywnego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Warunki do wcześniejszego 
wykupu nie zaszły zatem. Emisja Obligacji nastąpiła w trybie, o którym mowa w art. 9 pkt. 3 ustawy, tj. bez 
przeprowadzania publicznego proponowania nabycia. Zamknięcie subskrypcji nastąpiło w dniu 27 grudnia 2011 r. 
Emisja doszła do skutku w całości. Dniem wykupu obligacji był pierwotnie dzień 27 grudnia 2012 r. W dniu 17 
grudnia 2012 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 2/12/2012 w sprawie zmiany „Warunków Emisji 500 
Zdematerializowanych Obligacji Imiennych Serii B Spółki Pod Firmą Vistula Group Spółka Akcyjna” z dnia 16 
grudnia 2011 r. stanowiących załącznik do uchwały Zarządu Vistula Group S.A. nr 2/12/2011 z dnia 16 grudnia 
2011 r. Zmiana Warunków Emisji polega wprowadzeniu w nich odpowiednich postanowień umożliwiających Spółce 
skorzystanie z prawa do dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji w dniu 20 grudnia 2012 r. i tym samym 
skrócenie ostatniego okresu odsetkowego. Zmiana weszła w życie za zgodą wszystkich obligatariuszy. 
Wcześniejszy wykup obligacji nastąpił w dniu 20 grudnia 2012 r. Obligacje serii B zostały wykupione z wpływów 
emisji obligacji serii C.  
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3). Emisja Obligacji Vistula Group serii C  

  Na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 3/12/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie emisji Obligacji Vistula 
Group serii C, Emitent wyemitował 500 imiennych, zbywalnych bez ograniczeń obligacji o wartości nominalnej 
100.000 zł każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej 100.000 zł za każdą obligację. Wyemitowane 
obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, równe stawce WIBOR 3M powiększonej o 
marżę. Celem emisji obligacji był wykup Obligacji Vistula Group S.A. serii B wyemitowanych na podstawie 
„Warunków Emisji 500 Zdematerializowanych Obligacji Imiennych Serii B Spółki Pod Firmą Vistula Group Spółka 
Akcyjna” z dnia 16 grudnia 2011 r. stanowiących załącznik do uchwały Zarządu Vistula Group S.A. nr 2/12/2011 
z dnia 16 grudnia 2011 r. 

 Obligacje wyemitowane zostały jako niezabezpieczone w rozumieniu odpowiednich przepisów Ustawy o 
Obligacjach. Spółka ustanowiła zgodnie z warunkami emisji zabezpieczenie fakultatywne na rzecz obligatariuszy w 
postaci zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych o zmiennym składzie, tj. na zapasach handlowych z 
branży jubilerskiej, których szacunkowa wartość netto na dzień zawarcia umowy zastawu rejestrowego wynosiła 
ok. 50.000. tys. złotych. Zabezpieczenie zostało ustanowione do najwyższej sumy zabezpieczania  50.000. tys. 
złotych. BNP Paribas Bank Polska SA oraz Fortis Bank SA/NV wyraziły zgodę na ustanowienie zabezpieczenia i 
ustąpienie pierwszeństwa własnych zastawów na rzecz zastawu ustanowionego na zabezpieczenie wierzytelności 
wynikających z obligacji. Ponadto zabezpieczenie obligacji stanowiło złożone przez Emitenta oświadczenie o 
poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par. 1 pkt. 5) k.p.c. na rzecz każdego obligatariusza do maksymalnej 
wartości odpowiadającej sto trzydzieści procent sumy nominalnej objętych przez każdego obligatariusza obligacji. 
Zgodnie z warunkami emisji obligacji, obligatariusz mógł zażądać wcześniejszego wykupu w części lub całości 
przysługujących mu obligacji, jeśli Emitent nie ustanowiłby w terminie do dnia 31 maja 2013 r. zabezpieczenia 
fakultatywnego w postaci zastawu rejestrowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W odniesieniu do aktu 
o poddaniu się egzekucji datą tą był 14 stycznia 2013 r. Zabezpieczenia zostały ustanowione w terminie. Warunki 
do wcześniejszego wykupu nie zaszły zatem. Warunki emisji obligacji zawierały postanowienia uprawniające 
obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu obligacji w przypadku zajścia któregokolwiek z przypadków 
naruszenia, zdefiniowanych w warunkach emisji: opóźnienia się w spełnieniu wymagalnych świadczeń z tytułu 
Obligacji; przeznaczeniu środków w całości lub w części na inny cel, niż wykup Obligacji Vistula Group serii B, 
chyba że po spełnieniu wszystkich świadczeń z obligacji Vistula Group serii B pozostaną Emitentowi jeszcze środki 
z tytułu emisji Obligacji; wydanie przez właściwy sąd jakiekolwiek postanowienie lub podjęcie uchwały właściwego 
organu Emitenta w sprawie likwidacji lub rozwiązania Emitenta, złożenie przez osobę, która posiada w stosunku do 
Emitenta wymagalną wierzytelność na kwotę nie niższą niż równowartość 10.000.000,00 (słownie: dziesięć 
milionów) złotych (i) wniosku o ogłoszenie upadłości obejmujący likwidację majątku Emitenta lub (ii) wniosku o 
ogłoszenie upadłości Emitenta z możliwością zawarcia układu, chyba, że Emitent uzna, że taki wniosek jest 
bezzasadny, został złożony pochopnie, jako szykana lub w złej wierze i w terminie dwóch tygodni od dnia 
powzięcia przez Emitenta informacji o takim wniosku podejmie czynności mające doprowadzić do odrzucenia lub 
oddalenia takiego wniosku, a odrzucenie lub oddalenie takiego wniosku nastąpi w terminie 120 dni od dnia 
powzięcia przez Emitenta informacji o takim wniosku (przy czym postanowienie o odrzuceniu lub oddaleniu 
wniosku nie musi być prawomocne); Emitent złoży oświadczenie o wszczęciu w stosunku do niego postępowania 
naprawczego; Osoby uprawnione do reprezentowania Emitenta złożą wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta; 
Emitent zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej; zadłużenie finansowe Emitenta o wartości co 
najmniej 5.000.000,00 (pięć milionów) PLN wobec jednego wierzyciela stanie się wymagalne w wyniku wystąpienia 
przypadku naruszenia (jakkolwiek zdefiniowanego) określonego w warunkach udzielenia tego zadłużenia 
finansowego; Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność. Emisja Obligacji nastąpiła w trybie, o którym mowa w 
art. 9 pkt. 3 ustawy, tj. bez przeprowadzania publicznego proponowania nabycia. Zamknięcie subskrypcji nastąpiło 
w dniu 27 grudnia 2011 r. Emisja doszła do skutku w całości.  Dniem wykupu obligacji był pierwotnie dzień 20 
grudnia 2013 r. Emitent skorzystał z prawa do wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji, tj. w dniu 9 sierpnia 
2013 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 03/08/2013 w sprawie przedterminowego wykupu Obligacji serii C w 
całości celem umorzenia zgodnie z punktem 19 „Warunków Emisji 500 Obligacji Imiennych Serii C Spółki Pod 
Firmą Vistula Group Spółka Akcyjna” z dnia 17 grudnia 2012 r. stanowiących załącznik do Uchwały Zarządu 
Vistula Group S.A. nr 3/12/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. 

4). Emisja Obligacji Vistula Group serii D Umowa Emisyjna związana z Emisją Obligacji Vistula Group serii D 

Na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 01/08/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie emisji obligacji serii D przez 
Vistula Group S.A., Emitent dokonał emisji obligacji serii D. Emitent wyemitował 140.000 sztuk obligacji na okaziciela, każda 
o wartości nominalnej 1.000 PLN każda. Łączna wartość nominalna wszystkich emitowanych obligacji wynosi 140.000.000 
PLN. Obligacje oferowane były po cenie emisyjnej odpowiadającej ich wartości nominalnej. Obligacje są obligacjami 
kuponowymi, amortyzowanymi. Zgodnie z Ustawą o Obligacjach obligacje były oferowane w trybie art. 9.3 ustawy o 
Obligacjach. Obligacje nie mają formy dokumentu.  Obligacje wyemitowane zostały w dniu 13 sierpnia 2013 r. (Dzień Emisji). 
Zobowiązania Emitenta z obligacji na Dzień Emisji były niezabezpieczone.  Emitent zobowiązany jest do zabezpieczenia 
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Obligacji poprzez ustanowienie Zastawów na Znakach Towarowych (Vistula, Wólczanka. W.KRUK) oraz Zastawu na Zbiorze 
Rzeczy Ruchomych (zapasach handlowych) w terminie do 90 dni od Dnia Emisji. Emitent zobowiązał się raz do roku 
dostarczać wyceny zabezpieczeń obligacji, które będą wykazywały, że wartość przedmiotu zastawów wynosi minimum 
150% łącznej wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji. Emitent zawarł umowy dotyczące ustanowienia zastawów 
rejestrowych i złożył do właściwych sądów wnioski o wpis do rejestru zastawów rejestrowych. Emitent zobowiązał się złożyć 
w terminie 7 dni roboczych od Dnia Emisji oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz każdego inwestora w obrocie 
pierwotnym co do płatności kwot do zapłaty z obligacji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego. 
Oświadczenia takie zostały złożone w terminie. Cel emisji obligacji obejmował przeznaczenie środków pieniężnych na: 
(a) zapłatę kwoty spłaty w celu umorzenia następujących wierzytelności:  

(i) obligacji serii C wyemitowanych przez Emitenta na podstawie "Warunków Emisji 500 obligacji imiennych serii C 
Spółki Pod Firmą Vistula Group Spółka Akcyjna” z dnia 17 grudnia 2012 r. stanowiących załącznik do Uchwały 
Zarządu Vistula Group S.A. nr 3/12/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. z późn. zm.; 

(ii) z umowy o kredyt nieodnawialny Nr WAR/2001/06/292/CB z dnia 31 sierpnia 2006 r., pomiędzy BNP Paribas 
Bank Polska S.A. (poprzednio Fortis Bank Polska S.A.) oraz Vistula Group S.A. (poprzednio Vistula S.A.) – na 
podstawie ugody z funduszem sekurytyzacyjnym; 

(iii) z umowy o linię odnawialną nr WAR/2001/08/172/CB z dnia 8 maja 2008 r., pomiędzy BNP Paribas Bank 
Polska S.A. (poprzednio Fortis Bank Polska S.A.) oraz Vistula Group S.A. (poprzednio Vistula & Wólczanka 
S.A.), z późn. zmianami, w szczególności ze zmianami wynikającymi z Umowy Zmieniającej Umowy 
Kredytowe oraz Umowę Poręczenia z dnia 28 lipca 2009 r., z zm. – na podstawie ugody z funduszem 
sekurytyzacyjnym; 

(iv) z umowy o kredyt nieodnawialny nr 015052-471-01 (nowy numer umowy kredytowej 06446015052001) z dnia 
27 czerwca 2008 r., pomiędzy Vistula Group S.A. oraz BNP Paribas Fortis S.A./N.V. (poprzednio Fortis Bank 
S.A./N.V.) z późn. zmianami, w szczególności ze zmianami wynikającymi z Umowy Zmieniającej Umowy 
Kredytowe oraz Umowę Poręczenia z dnia 28 lipca 2009 r., z zm. – na podstawie ugody z funduszem 
sekurytyzacyjnym; 

(v) z umowy poręczenia z dnia 18 stycznia 2007 r., pomiędzy Vistula Group S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska 
S.A. z późniejszymi zmianami odnoszącej się do poręczenia kredytu odnawialnego nr WAR/3012/07/41/CB 
udzielonego Galerii Centrum Sp. z o.o. - na podstawie ugody z BNP Paribas Bank Polska S.A.; 

(vi) z porozumienia z dnia 23 listopada 2009 r. pomiędzy Vistula Group SA oraz z Fortis Lease Polska Sp. z o.o. 
regulującego warunki spłaty poręczenia wekslowego udzielonego przez Vistulę na zabezpieczenie zobowiązań 
leasingowych Galerii Centrum Sp. z o.o. (dotyczy zawartych w dniach 08.01.2008r., 26.02.2008r i 26.05.2008r. 
pomiędzy Fortis Lease Polska Sp. z o.o. (jako finansujący) oraz spółka Galeria Centrum spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako korzystający) 10 umów leasingu opatrzonych numerami: 
18611, 18616, 18617, 18618, 18619, 19836, 19841, 19842, 21530, 21609 - na podstawie ugody z Fortis Lease 
Polska Sp. z o.o.  

(b) po spełnieniu wszystkich świadczeń opisanych w punkcie (a) powyżej, pozostałe środki mogą zostać przeznaczone 
na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. 

Obligacje są oprocentowane. Ustalono 10 sześciomiesięcznych okresów odsetkowych. Obligacje są oprocentowane według 
zmiennej stopy procentowej dla danego Okresu Odsetkowego, którą będzie wysokość wskaźnika WIBOR dla depozytów 
sześciomiesięcznych w PLN, powiększonego o marżę.  

Emitent zobowiązany jest do częściowego wykupu obligacji, w dniach częściowego wykupu zgodnie z poniższym 
zestawieniem: 

Lp. 
Dzień 

Częściowego 
Wykupu 

Przypadająca do zapłaty na dany Dzień 
Częściowego Wykupu Kwota Raty (na jedną 

Obligację) 

Kwota Główna pozostająca do spłaty po 
dokonaniu wypłaty przypadającej w danym 
Dniu Częściowego Wykupu Kwoty Raty (na 

jedna Obligację) 

1 2013-12-30 75 PLN 925 PLN 

2 2014-12-30 75 PLN 850 PLN 

3 2015-12-30 75 PLN 775 PLN 

4 2016-12-30 75 PLN 700 PLN 

5 2017-12-29 75 PLN 625 PLN 

Emitentowi przysługuje prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich Obligacji. Emitent może żądać wykupu tylko całości 
obligacji. 

Emitent w warunkach emisji zobowiązał się do przestrzegania następujących zobowiązań dopóki jakakolwiek obligacja nie 
zostanie wykupiona:   
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- zobowiązanie do niezwłocznego - po powzięciu wiadomości przez Emitenta - zawiadomienia agenta emisji  o 
wszelkich zdarzeniach: (i) stanowiących przypadek naruszenia zdefiniowany w warunkach emisji, lub (ii) 
dotyczących nieterminowego wywiązania się Emitenta ze zobowiązań odnoszących się do Zadłużenia 
Finansowego, (przy czym przez Zadłużenie Finansowe dla celów warunków emisji uważa się: zadłużenie z tytułu: 
(i) przystąpienia do długu, przejęcia długu, poręczenia, pożyczonych środków pieniężnych, w tym kredytu, (ii) kwot 
pozyskanych na podstawie akceptu z tytułu jakiegokolwiek kredytu akceptacyjnego lub poprzez dyskonto weksli, 
(iii) kwot pozyskanych z tytułu emisji obligacji, weksli, papierów dłużnych, (iv) zobowiązań z umowy leasingu lub 
zakupu ratalnego lub innej umowy o podobnym skutku, które według definicji zawartej w przepisach o podatku 
dochodowym będą traktowane jako leasing finansowy; (v) wierzytelności zbytych lub zdyskontowanych (innych niż 
wierzytelności zbyte bez prawa regresu); (vi) transakcji pochodnych, zawartych w celu zabezpieczenia przed 
wahaniami stóp procentowych, kursów lub cen lub obliczone na osiągnięcie dochodów z takich wahań (przy czym, 
przy obliczeniu wartości transakcji pochodnej, wyłącznie wartość rynkowa będzie brana pod uwagę); (vii) 
zobowiązania na rzecz akcjonariuszy z tytułu zapłaty za akcje podlegające umorzeniu; (viii) zobowiązania o 
charakterze regwarancyjnym, zabezpieczającego gwarancję, poręczenie, przejęcie odpowiedzialności, gwarancję 
wykonania, akredytywę dokumentową lub typu stand-by; lub inny podobny instrument wystawiony przez bank lub 
instytucję finansową; oraz (ix) gwarancji o których mowa w art. 391 kodeksu cywilnego lub kwot odszkodowania w 
odniesieniu do któregokolwiek podpunktu od (i) do (viii) powyżej; z wyłączeniem zobowiązań handlowych 
powstałych w toku normalnej działalności gospodarczej).   

- zobowiązanie do utrzymywania (odnawiania) ubezpieczenia majątku Spółki stanowiącego zabezpieczenie 
Obligacji.  

- zobowiązanie do utrzymywania kapitałów własnych na poziomie dodatnim.  
- zobowiązanie, że zarząd Emitenta nie będzie rekomendował, wnioskował o wypłatę dywidendy oraz o dokonanie 

innej płatności z tytułu posiadania akcji w kapitale zakładowym przez jakiegokolwiek akcjonariusza Emitenta. 
Zarząd Emitenta – w przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy projektu uchwały o dokonaniu jakiejkolwiek z 
wymienionych wypłat, poinformuje Walne Zgromadzenie Emitenta o tym, że wypłata taka stanowić będzie 
przypadek naruszenia w rozumieniu niniejszych warunków emisji.  

- zobowiązanie do poddawania swoich okresowych sprawozdań finansowych (także za I i III kwartał) każdego roku 
obrachunkowego do Dnia Wykupu Obligacji przeglądowi przeprowadzanemu przez biegłego rewidenta, a także do 
publikowania oraz przekazywania Obligatariuszom tych sprawozdań.   

Warunki emisji zawierają katalog zdarzeń, które stanowią przypadek naruszenia warunków emisji, niezależnie od tego, czy 
jest to skutkiem okoliczności, za które Emitent ponosi odpowiedzialność. Przypadki te obejmują sytuacje, gdy:  

- Emitent nie dokona jakiejkolwiek płatności kwoty wynikającej z Obligacji w jej dniu płatności.   
- Emitent nie będzie w pełni przestrzegać wszystkich przepisów prawa, które mają zastosowanie do Emitenta w 

związku z warunkami emisji lub Obligacjami lub bieżącą działalnością Emitenta.  
- Emitent nie przedłoży rocznego sprawozdania finansowego Emitenta w terminie publikacji raportu zgodnie z 

przepisami prawa odnoszącymi się do spółek publicznych wraz ze sprawozdaniem Zarządu Emitenta. Zrównane z 
przedłożeniem Agentowi jest opublikowanie raportu okresowego lub rocznego zgodnie z przepisami mającymi 
zastosowanie do spółek publicznych.  

- Emitent będzie nierzetelnie prowadzić księgi rachunkowe. Emitent bez uprzedniej pisemnej zgody Obligatariuszy 
przystąpi do jakichkolwiek porozumień skutkujących przekształceniem, podziałem Emitenta.  

- Emitent zmieni istotnie charakter prowadzonej przez siebie działalności. Emitent do czasu wykonania wszystkich 
zobowiązań z tytułu warunków emisji i Obligacji przestanie bez zgody Agenta ds. Płatności posiadać u Agenta ds. 
Płatności Rachunek Emisji.  

- Środki z emisji zostaną przeznaczone niezgodnie z celem emisji.  
- Bez uprzedniej pisemnej zgody Obligatariuszy, Emitent: (i) zaciągnie jakiekolwiek Zadłużenie Finansowe wobec 

jakiejkolwiek osoby inne niż dozwolone zadłużenie finansowe zgodnie z warunkami emisji oraz (ii)  dopuści, aby 
jakiekolwiek jego Zadłużenie Finansowe wobec jakiejkolwiek osoby nie zostało spłacone w terminie wymagalności. 
Bez uprzedniej pisemnej zgody Obligatariuszy, Emitent udzieli pożyczki, kredytu lub udzieli innej formy Zadłużenia 
Finansowego (również w formie nabycia dłużnych instrumentów), wystawi gwarancje lub udzieli poręczenia na 
rzecz innych osób lub przyjmie na siebie (w drodze czynności prawnej dokonanej zgodnie z art. 521, 391 lub 392 
Kodeksu cywilnego) odpowiedzialność za zobowiązania innych osób, z wyjątkiem gdy zobowiązanie takie zostanie 
zaciągnięte wobec spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta i łączna wartość takich zobowiązań nie przekracza 5% 
kapitałów własnych Emitenta.  

- Emitent zawrze jakąkolwiek umowę lub dokona innych czynności prawnych na warunkach odbiegających od 
rynkowych, które mogłyby wywierać istotny negatywny skutek. Emitent zawrze z jakąkolwiek osobą transakcję lub 
porozumienie na warunkach, które mogłyby wywierać istotny negatywny skutek na ważność lub skuteczność 
prawną dokumentów związanych z emisją obligacji lub wartość zabezpieczeń Obligacji.  

- Emitent: (a) z zastrzeżeniem dozwolonego zabezpieczenia zgodnie z warunkami emisji, bez uprzedniej pisemnej 
zgody Obligatariuszy do Dnia Wykupu Obligacji ustanowi lub dopuści do ustanowienia zabezpieczeń na 
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składnikach majątkowych Emitenta; (b) ustanowi inne niż zabezpieczenie Obligacji, dodatkowe zabezpieczenie na 
przedmiotach zastawów.  

- Emitent nie dokona w terminie jakichkolwiek płatności wymaganych na podstawie: (i) Umowy Emisyjnej lub 
warunków emisji zgodnie z ich postanowieniami; (ii)  jakiejkolwiek umowy dotyczącej Zadłużenia Finansowego, 
której kwota przekracza 2.000.000 PLN.  

- Emitent przestanie w jakimkolwiek czasie przestrzegać postanowień określonych w dokumentach związanych z 
emisją obligacji, których jest stroną, oraz gdy nie dokona wszelkich niezbędnych czynności w celu utrzymania 
zabezpieczeń Obligacji, co będzie stanowić istotny negatywny skutek. Z zastrzeżeniem dozwolonego 
rozporządzenia zdefiniowanego w warunkach emisji, Emitent bez uprzedniej pisemnej zgody Obligatariuszy 
dokona sprzedaży, innego rodzaju zbycia lub rozporządzenia składnikami swojego majątku (w jednej lub kilku 
transakcjach, powiązanych ze sobą lub nie), chyba że rozporządzenie takie dokonywane jest w ramach 
podstawowej działalności gospodarczej Emitenta.   

- Emitent nie powiadomi niezwłocznie Obligatariuszy o wszczęciu jakiegokolwiek postępowania administracyjnego, 
sądowego lub arbitrażowego przeciwko Emitentowi, jeżeli wartość dochodzonych w takim postępowaniu roszczeń 
przekracza 10% kapitałów własnych na dzień ostatniego opublikowania raportu okresowego, chyba że takie 
postępowanie wiąże się z wystąpieniem istotnego negatywnego skutku.  

- Emitent nie przedłoży w odstępach kwartalnych (na ostatni dzień każdego kwartału kalendarzowego) 
Obligatariuszom oświadczenia zarządu Emitenta obejmującego oświadczenie o braku wystąpienia przypadku 
naruszenia warunków emisji.  

- Emitent nie opublikuje zgodnie z przepisami prawa w formie raportu okresowego w ciągu 90 dni od końca danego 
kwartału – raportu kwartalnego zawierającego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych 
oraz informację dodatkową.  

- Emitent przestanie terminowo realizować zobowiązania wynikające z naliczonych lub wymierzonych podatków, o 
ile zobowiązania takie nie zostaną w razie potrzeby oraz w dobrej wierze i zgodnie z obowiązującą procedurą 
zakwestionowane, z zastrzeżeniem sporów z organami skarbowymi, chyba że stanowią one istotny negatywny 
skutek.  

- Emitent nie zapłaci Agentowi prowizji i zwrotu kosztów, o których mowa w Umowie Emisyjnej.  
- Emitent wykorzysta wpływy z Obligacji niezgodnie z celem emisji. 

Emitent przekroczy poziom: 

(1) 1,25 Wskaźnika DSCR ("Wskaźnik DSCR" lub "Wskaźnik Pokrycia Obsługi Długu"). 
 Wskaźnik Pokrycia Obsługi Długu będzie kalkulowany na ostatni dzień każdego kwartału kalendarzowego w 

okresie do Dnia Wykupu, według stanu na dzień ostatnich dostępnych danych finansowych w oparciu o 
Sprawozdania Finansowe Emitenta. 

(2) Wskaźnika finansowego Długu Netto do EBITDA określony poniżej:  

 

 

 

 

gdzie: 

Wskaźnik Dług Netto / EBITDA będzie kalkulowany na ostatni dzień każdego kwartału kalendarzowego w okresie 
do Dnia Wykupu, według stanu na dzień ostatnich dostępnych danych finansowych w oparciu o Sprawozdania 
Finansowe Emitenta. 

Wskaźnika finansowego Zadłużenie Finansowe do kapitałów własnych: 

 

 

 

Wskaźnik Zadłużenia Finansowego / kapitały własne Emitenta będzie kalkulowany na ostatni dzień każdego 
kwartału kalendarzowego w okresie do Dnia Wykupu, według stanu na dzień ostatnich dostępnych danych 
finansowych w oparciu o Sprawozdania Finansowe Emitenta. 

Przy czym: 

"Dług Netto" oznacza Zadłużenie Finansowe pomniejszone o Gotówkę. 

Na koniec kwartałów 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dług Netto/EBITDA < 4.25x < 3.75x < 3.50x < 3.25x < 3.00x < 3.00x 

Na koniec kwartałów 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Zadłużenie/ kapitały własne < 60% < 55% < 50% < 45% < 40% < 35% 
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"EBITDA" oznacza dla danego okresu wynik z działalności operacyjnej Emitenta wykazany w rachunku wyników w danym 
dniu skorygowany przez dodanie amortyzacji oraz skorygowany o saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 
dot. zbycia środków trwałych i zdarzeń jednorazowych. Dla celów liczenia wskaźnika (Zadłużenie Finansowe Netto/ EBITDA) 
EBITDA jest liczona każdorazowo za okres pełnych 4 kwartałów wstecz. 

"Gotówka" oznacza łączną kwotę środków pieniężnych i ich ekwiwalentów ujawnioną w bilansie wchodzącym w skład 
odnośnego sprawozdania finansowego. 

"Wskaźnik DSCR" lub "Wskaźnik Pokrycia Obsługi Długu" oznacza wskaźnik liczony jako iloraz gdzie licznikiem jest 
suma (i) gotówki według stanu na koniec poprzedniego okresu obliczeniowego, w szczególności środków na Rachunku 
Bieżącym oraz Rachunku Emisji (ii) przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej i inwestycyjnej w danym 
okresie obliczeniowym; oraz (iii) środków uzyskanych przez Emitenta, kredytów, pożyczek i obligacji, w danym okresie 
obliczeniowym oraz wpływów z innej działalności finansowej uzyskanych w danym okresie obliczeniowym, pomniejszona o 
wypłacone dywidendy i inne kwoty wypłacone do akcjonariuszy Emitenta w danym okresie obliczeniowym oraz 
mianownikiem jest suma kwot należnych z tytułu wszelkich spłat kapitału i płatności odsetek w danym okresie 
obliczeniowym. 

Ponadto kolejne przypadku naruszenia obejmują sytuację, gdy:  
- Emitent nie dostarczy Agentowi potwierdzenia zgodności (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do 

warunków emisji) zawierającego informacje dotyczące wysokości wskaźników finansowych w terminie pięciu dni 
roboczych po opublikowaniu stosownego raportu okresowego. 

- Którekolwiek z oświadczeń lub zapewnień złożonych przez Emitenta lub inną osobę w dokumentach związanych z 
emisją obligacji okaże się nieprawdziwe w istotnym zakresie na dzień, w którym zostało złożone, i taka 
nieprawdziwość oświadczenia powoduje istotny negatywny skutek dla zdolności Emitenta do zapłaty świadczeń 
pieniężnych wynikających z Obligacji, warunków emisji lub Umowy Emisyjnej. W przypadku, gdy którekolwiek z 
oświadczeń lub zapewnień Emitenta złożone na podstawie warunków emisji lub w innych dokumentach 
związanych z emisją obligacji może zostać naprawione przez Emitenta, dany Agent wyznaczy Emitentowi 14 
dniowy termin, licząc od dnia doręczenia Emitentowi wezwania danego Agenta do naprawienia naruszenia.  

- Emitent lub inna osoba zobowiązana w dokumentach dotyczących obligacji nie wykonuje lub nienależycie 
wykonuje zobowiązania z warunków emisji lub z Obligacji lub innych dokumentach związanych z obligacjami. W 
przypadku, w którym takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań daje się naprawić, Emitent jest 
zobowiązany do naprawienia naruszenia w terminie 15 dni roboczych.  

- Emitent narusza zobowiązania wskazane w warunkach emisji lub warunki ustanowienia zabezpieczeń obligacji, i 
takie naruszenie nie zostanie naprawione, w terminie 20 dni roboczych od dnia, w którym takie naruszenie 
nastąpiło.   

- Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z jakiejkolwiek umowy dotyczącej 
Zadłużenia Finansowego, lub zaistnieją inne okoliczności uprawniające jednego lub większą liczbę wierzycieli 
Emitenta do: (1) wypowiedzenia jednej lub większej ilości umów dotyczących Zadłużenia Finansowego, (ii) żądania 
przedterminowej spłaty Zadłużenia Finansowego w całości lub części, lub (iii) odmowy udostępnienia Emitentowi 
dalszych kwot w ramach umów dotyczących Zadłużenia Finansowego, w kwocie przekraczającej 2.000.000 PLN 
(słownie dwa miliony złotych).  

- Nastąpi przypadek niewypłacalności Emitenta.  
- Wystąpi zdarzenie, które decyzją Zebrania Obligatariuszy, powoduje istotny negatywny skutek i nie zostanie to 

naprawione, o ile takie naprawienie jest możliwe, w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym, w zależności od 
okoliczności, Emitent poinformował Agenta lub otrzymał oświadczenie Agenta o wystąpieniu takiego zdarzenia.  

- Emitent zaprzestanie prowadzenia działalności podstawowej lub istotnie ograniczy rodzaj lub rozmiar prowadzonej 
działalności podstawowej w stosunku do tej, którą prowadził w Dniu Emisji Obligacji.  

- Powstanie ujemny kapitał własny Emitenta.  
- Emitent bez uprzedniej pisemnej zgody Obligatariuszy nabędzie akcje własne.  
- Nastąpi zajęcie, obciążenie, nacjonalizacja, wywłaszczenie, przejęcie posiadania, ustanowienie przymusowych 

zabezpieczeń, wszczęcie postępowania egzekucyjnego w stosunku do jakiegokolwiek składnika majątkowego 
Emitenta przez wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy na kwotę wyższą niż 2.000.000 PLN.  

- Zostanie skuteczne wszczęte jakiekolwiek postępowanie w celu zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń o 
wartości przekraczającej kwotę 2.000.000 PLN z jakiegokolwiek składnika majątku Emitenta.  

- W przypadku stwierdzenia istotnego pogorszenia stanu przedmiotów zabezpieczeń Obligacji bądź stwierdzenia 
innych istotnych uchybień Emitent nie spowoduje usunięcia tych uchybień przez Emitenta w terminie 15 dni 
roboczych.  

- Nastąpi zmiana formy lub struktury prawnej Emitenta, nastąpi obniżenie lub umorzenie (dobrowolne lub 
przymusowe) kapitału zakładowego Emitenta.  

- Nastąpi istotne naruszenie przez Emitenta zobowiązań z jakiegokolwiek dokumentu związanego z obligacjami 
uprawniające drugą stronę do jej wypowiedzenia, jeśli naruszenie takie stanowi Istotny Negatywny Skutek i nie 
zostanie usunięte w terminie uzgodnionym z drugą stroną.  
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- Zostaną wprowadzone istotne zmiany lub nastąpi rozwiązanie jakiegokolwiek dokumentu związanego z 
obligacjami bez uprzedniej pisemnej zgody Obligatariuszy.  

- Emitent, bez uprzedniej pisemnej zgody Obligatariuszy, wypłaci zysk w formie dywidendy lub zaliczki na jej poczet 
lub w innej formie, zarekomenduje taką wypłatę Walnemu Zgromadzeniu lub dokona innej płatności na rzecz 
któregokolwiek akcjonariusza.  

- Emitent, bez uprzedniej pisemnej zgody Obligatariuszy, dokona spłaty, przystąpi do długu lub dokona innej 
czynności o analogicznym skutku w stosunku do zobowiązań któregokolwiek z akcjonariuszy na łączną kwotę 
większą niż 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych) w okresie od Dnia Emisji do dnia, w którym wszystkie 
Obligacje zostaną wykupione, nie uzyskawszy jednocześnie zabezpieczenia tak powstałego zobowiązania 
akcjonariusza wobec Emitenta.  

- Wskutek działania Emitenta, jakikolwiek wierzyciel Emitenta uzyska uprzywilejowaną pozycję w stosunku do 
Obligatariuszy, przy czym nie dotyczy to uprzywilejowania powstającego z mocy prawa. Jakiekolwiek 
postanowienie dokumentu związanego z obligacjami zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niewiążące 
dla którejkolwiek strony.  

- Emitent nie ustanowi w terminie do 90 dni od Dnia Emisji Obligacji zabezpieczeń Obligacji wymaganych 
warunkami emisji.   

- Wartość zabezpieczeń Obligacji ustanowionych na podstawie dokumentów zabezpieczeń zmniejszy się o więcej 
niż 10% w stosunku do wartości zabezpieczeń obligacji (określonej na podstawie ich wyceny obowiązującej w Dniu 
Emisji) i Emitent nie ustanowi dodatkowych zabezpieczeń Obligacji o wartości nie mniejszej niż różnica wartości 
zabezpieczeń Obligacji wg wyceny obowiązującej na Dzień Emisji a ich bieżącą wartością.  

- Nastąpi wykluczenie akcji Emitenta z notowań na rynku regulowanym.  
- Wszczęte zostanie jakiekolwiek postępowanie dotyczące wywłaszczenia, zajęcia, sekwestracji, konfiskaty lub 

egzekucji z majątku Emitenta w związku z jego Zadłużeniem Finansowym i takie postępowanie nie zostanie 
zakończone oddaleniem wniosku lub zaspokojeniem roszczenia w ciągu 30 dni od wcześniejszego z 
następujących zdarzeń: (a)  otrzymania przez Emitenta zawiadomienia od Agenta Emisji o wszczęciu takiego 
postępowania; lub (b) powzięcia przez Emitenta wiadomości o wszczęciu takiego postępowania, o ile kwota 
roszczenia przekracza 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych).  

- Wystąpi przypadek naruszenia (dowolnie zdefiniowany) dotyczący jakiegokolwiek Zadłużenia Finansowego 
Emitenta, którego wartość przekracza 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych). 

W razie zaistnienia i trwania przypadku naruszenia polegającego na braku zapłaty jakiejkolwiek kwoty z obligacji, każdy 
Obligatariusz może doręczyć Emitentowi żądanie natychmiastowego wykupu obligacji zgodnie, z którym należące do niego 
Obligacje stają się natychmiast wymagalne i płatne po doręczeniu Emitentowi żądania natychmiastowego wykupu Obligacji, 
przy czym żądanie natychmiastowego wykupu może być złożone w trakcie utrzymywania się opóźnienia lub zwłoki. W 
przypadku, gdy wystąpi i będzie trwało jedno lub więcej z pozostałych zdarzeń wymienionych, zdarzenie takie będzie 
stanowiło przypadek naruszenia, chyba ze Obligatariusze reprezentujący przynajmniej 80% (osiemdziesiąt procent) łącznej 
liczby wyemitowanych Obligacji posiadanych przez Obligatariuszy obecnych na zwołanym zebraniu obligatariuszy, 
zadecydują w uchwale zebrania obligatariuszy w ciągu 20 dni roboczych od dnia poinformowania Agenta o wystąpieniu 
zdarzeń, że przypadek naruszenia nie wystąpił. Z zastrzeżeniem art. 24 ust. 2 i 3 Ustawy o Obligacjach oraz art. 91 Prawa 
Upadłościowego, po stwierdzeniu przypadku naruszenia, Obligatariusze reprezentujący ponad 80% (osiemdziesiąt procent) 
łącznej liczby wyemitowanych i niewykupionych Obligacji będą uprawnieni do podjęcia uchwały zebrania Obligatariuszy o 
właściwym środku mającym na celu ochronę praw Obligatariuszy. W przypadku podjęcia przez Obligatariuszy uchwały o 
stwierdzeniu niewystąpienia przypadku naruszenia, pomimo zaistnienia i trwania jednego ze zdarzeń, Zebranie 
Obligatariuszy może: (a) zażądać ustanowienia, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni albo innym określonym w wezwaniu, 
dodatkowego zabezpieczenia spłaty Obligacji; lub (b) zażądać przedstawienia, w terminie określonym w wezwaniu, 
programu naprawczego mającego na celu przywrócenie zdolności kredytowej Emitenta i jego realizacji po zatwierdzeniu 
przez Agenta; lub 
W razie zaistnienia i trwania któregokolwiek z powyższych zdarzeń oraz niepodjęcia przez Zebranie Obligatariuszy uchwały 
o stwierdzeniu niewystąpienia przypadku naruszenia, nie wcześniej niż po upływie 20 dni roboczych od dnia poinformowania 
Agenta o wystąpieniu któregokolwiek ze zdarzeń, każdy z Obligatariuszy może doręczyć Emitentowi żądanie 
natychmiastowego wykupu zgodnie, z którym należące do niego Obligacje stają się natychmiast wymagalne i płatne po 
doręczeniu Emitentowi żądania natychmiastowego wykupu Obligacji. Ponadto w dniu otwarcia likwidacji Emitenta Obligacje 
stają się natychmiast wymagalne i płatne. Dniem Wykupu Obligacji jest 13 sierpnia 2018 r. 

W dniu 8 sierpnia 2013 r. Spółka zawarła umowę emisyjną z Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie („Umowa 
Emisyjna”). 

Umowa została zawarta w związku z emisją obligacji serii D. Emitent zlecił Alior Bank SA przeprowadzenie emisji obligacji o 
łącznej wartości nominalnej do 140.000.000,- PLN oraz oferowanie obligacji inwestorom wskazanym przez Emitenta, nie 
będącym osobami prawnymi mającymi siedzibę lub zarząd poza terytorium Polski. Na podstawie Umowy Emisyjnej, Alior 
Bank S.A. w związku z emisją był zobowiązany wypełnić swoje obowiązki związane z emisją obligacji jako: (i) Agent Emisji, 
(ii) Agent Płatniczy, (iii) Depozytariusz oraz (iv) Dealer, a także jako Gwarant Emisji przy czym zobowiązanie Alior Bank SA 
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jako Gwaranta Emisji było ograniczone do zobowiązania do nabycia 50.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 
równej 50.000.000 PLN. Wykonanie zobowiązań Banku z Umowy Emisyjnej w odniesieniu do emitowanych Obligacji było 
uzależnione od warunków, w szczególności: dostarczenie przez Spółkę opłaconych wniosków wraz z potwierdzeniem 
wpływu wniosków przez sąd właściwy o wpis poniższych zabezpieczeń wierzytelności wynikających z obligacji, które miały 
być ustanowione na rzecz wszystkich obligatariuszy: zastawów na znakach towarowych (Vistula, Wólczanka, W.KRUK), do 
kwoty 210.000.000,- PLN i zastawu na zbiorze rzeczy ruchomych (zapasach handlowych), do kwoty do kwoty 210.000.000,- 
PLN, otrzymanie przez wyceny przedmiotu zastawu przez rzeczoznawcę, brak wystąpienia zdarzeń stanowiące przyczynę 
rozwiązania Umowy Emisyjnej, wydanie opinii prawnych przez doradcę prawnego banku. Ponadto warunkiem gwarancji 
emisji przez bank było złożenie przez inwestorów innych niż bank prawidłowo wypełnionych i podpisanych formularzy 
przyjęcia propozycji nabycia obligacji opiewających na łączną wartość nominalną nie mniejszą niż 90.000.000,- PLN 
(słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych) i opłacenia ich w formie zapłaty ceny emisyjnej, a także dokonanie opłacenia 
emisji akcji serii M zgodnie z podjętą uchwałą Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 17/06/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku 
oraz ich opłacenie w kwocie nie niższej niż 32.000.000 PLN najpóźniej w dniu 13 sierpnia 2013 r. do godz. 9.30., a także 
zawarcie ugód restrukturyzacyjnych. Warunki wykonania zobowiązań banku ziściły się w dniu 13 sierpnia 2013 r., w związku 
z czym umowa została wykonana. Zgodnie z Umową Emisyjną, Emitent zobowiązał się, że tak długo jak jakakolwiek kwota 
do zapłaty z obligacji lub jakiekolwiek zobowiązanie niepieniężne z obligacji lub niniejszej Umowy jest niespełnione, będzie 
wykonywać następujące zobowiązania: 

a) zobowiązanie do przestrzegania wszystkich przepisów prawa i regulacji organów władzy publicznej, które mają 
zastosowanie do Emitenta w związku z obligacjami; 

b) zobowiązanie do zapewnienia, że podjęte zostaną wszystkie niezbędne działania i spełnione będą wszystkie wymogi (w 
tym m.in. uzyskanie wszystkich wymaganych zgód), aby Emitent mógł zgodnie z prawem wypełniać wszystkie swoje 
zobowiązania wynikające z umowy emisyjnej oraz z obligacji; 

c) zobowiązanie do prowadzenia swojej działalności zgodnie ze wszystkimi stosownymi przepisami prawa, orzeczeniami 
oraz decyzjami administracyjnymi; 

d) zobowiązanie do uzyskania, uaktualniania i niezwłocznego przekazywania Bankowi kopii upoważnień, jakie okażą się 
niezbędne dla ważności lub wykonalności jego zobowiązań podjętych w umowie emisyjnej i obligacjach oraz 
zobowiązanie do przestrzegania ich treści; 

e)  zobowiązanie do zapewnienia, że w każdym czasie obligacje będą stanowiły bezpośrednie, nieodwołalne, 
bezwarunkowe, niepodporządkowane zobowiązania Emitenta, oraz że będą równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia 
względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 
polskiego) będą równe względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych niepodporządkowanych zobowiązań 
Emitenta, oraz będą podlegały zaspokojeniu w takich samych proporcjach, jak te zobowiązania, 

f) zobowiązanie do informowania banku jako Agenta Emisji o: (i) każdym zawarciu nowej umowy dotyczącej emisji obligacji 
lub papierów dłużnych o charakterze podobnym do Obligacji, w tym umów zlecających innemu niż Bank podmiotowi 
pełnienie funkcji agencyjnych, depozytowych lub dealerskich w związku z emisją papierów dłużnych; (ii) przedłużeniu 
obowiązywania istniejących umów, o których mowa w pkt (i) powyżej; (iii) zmianie istniejących umów w zakresie 
maksymalnej kwoty do jakiej Emitent może dokonywać emisji Obligacji lub innych papierów dłużnych, 

g) zobowiązanie do podejmowania działań, które mogłyby spowodować, że zobowiązania Emitenta w stosunku do innych 
wierzycieli staną się w jakikolwiek sposób uprzywilejowane w stosunku do zobowiązań w tytułu Obligacji, za wyjątkiem 
przywilejów przysługujących z mocy prawa, oraz 

h) zobowiązanie do niezawierania umów, co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogłyby naruszać prawa 
Obligatariuszy wynikające z Warunków Emisji lub Obligacji lub prawa i obowiązki Banku wynikające z umowy emisyjnej. 

i) jeżeli Emitent poweźmie wiadomość o zaistnieniu przyczyny rozwiązania umowy, - zobowiązanie do niezwłocznego, lecz 
nie później niż w ciągu 2 (dwóch) Dni Roboczych, powiadomi o tym Bank i dostarczy mu informacje na temat czynności, 
jakie Emitent podjął lub jakie zamierza podjąć w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków przyczyny rozwiązania 
umowy lub zdarzeń z nią związanych. 

j) zobowiązanie się do zawiadomienia banku o wszelkich zdarzeniach: (i) stanowiących przypadek naruszenia warunków 
emisji lub (ii) dotyczących nieterminowego wywiązania się Emitenta ze zobowiązań odnoszących się do zadłużenia 
finansowego, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich wystąpieniu. 

k) Zobowiązanie do poinformowania Banku po powzięciu wiadomości o: (i) postępowaniu sądowym, arbitrażowym lub 
administracyjnym wszczętym przeciwko Emitentowi, z wyłączeniem postępowania kontrolnego, jeżeli wartość 
dochodzonych w takim postępowaniu roszczeń przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta na dzień ostatniego 
opublikowania raportu okresowego, chyba że takie postępowanie wiąże się z wystąpieniem Istotnego Negatywnego 
Skutku lub (ii) jakimkolwiek roszczeniu, które mogłyby zagrozić należytemu wykonaniu przez Emitenta zobowiązań z 
niniejszej Umowy oraz Obligacji. 
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l) Zobowiązanie do utrzymania rachunków bankowych w banku;  

m) Zobowiązanie Emitenta do utrzymywania (odnawiania) w mocy ubezpieczenia majątku Spółki stanowiącego 
zabezpieczenie Obligacji. 

n) Zobowiązanie Emitenta do utrzymywania kapitałów własnych na poziomie dodatnim. 

Umowa zawiera przyczyny rozwiązania umowy, które obejmują: (i) niezapłacenie przez Emitenta jakiejkolwiek kwoty z 
obligacji lub nie spełnienie innego zobowiązania pieniężnego wynikającego z umowy emisyjnej lub warunków emisji obligacji; 
(ii) Którekolwiek z oświadczeń lub zapewnień złożonych przez Emitenta w Umowie Emisyjnej okaże się nieprawdziwe na 
dzień, w którym zostało złożone lub uznane za złożone; (iii) Zostanie otwarta likwidacja Emitenta; (iv) Emitent trwale 
zaprzestanie płacenia swoich długów w terminie ich wymagalności lub uzna na piśmie swoją niewypłacalność lub (ii) 
zaistnieją podstawy do wszczęcia wobec Emitenta postępowania upadłościowego na mocy ustawy z dnia 8 lutego 2003 r. 
Prawo upadłościowe i naprawcze; (v) Wystąpi przypadek naruszenia warunków emisji Obligacji. Każdy przypadek 
naruszenia warunków emisji Obligacji jest jednocześnie uznany za przypadek naruszenia Umowy Emisyjnej. (vi) Emitent nie 
wykona lub nie będzie przestrzegał jakiegokolwiek warunku zawartego w Umowie Emisyjnej i naruszenie takie nie zostanie 
usunięte w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od jego wystąpienia; (vii) Emitent zaprzestanie prowadzenia w całości 
działalności gospodarczej lub istnieje groźba takiego zdarzenia; (viii) Zostaną wycofane lub przestaną obowiązywać 
jakiekolwiek zgody i zezwolenia lub inne licencje wymagane dla ważności Umowy Emisyjnej lub umożliwiające Emitentowi 
wykonanie swych zobowiązań wynikających z Umowy Emisyjnej lub Obligacji.  

Ponadto Emitent i Bank mogą wypowiedzieć na piśmie Umowę Emisyjną bez podawania przyczyn z zachowaniem 30 
dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie niniejszej Umowy wskutek wypowiedzenia złożonego Bankowi lub przez 
Bank staje się skuteczne po upływie okresu wypowiedzenia, ale nie wcześniej niż w ostatnim Dniu Wykupu Obligacji.  

Umowa zawarta została na czas określony od dnia podpisania Umowy do dnia 13 sierpnia 2018 r.. Umowa wygasa w 
przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji, po zapłacie wszystkich kwot do zapłaty przypadających do zapłaty w związku z 
wcześniejszym wykupem obligacji. 

W celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji serii D, zawarte zostały następujące umowy:  

1) Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych z dnia 8 sierpnia 2013 r. pomiędzy 
Spółką jako zastawcą a Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spółka partnerska) oddział w Polsce działającą jako 
administrator zastawu na rzecz obligatariuszy obligacji serii D. Umowa dotyczy ustanowienia zastawu na zapasach 
magazynowych należących do Spółki o wartości 338.891.000 PLN według wyceny sporządzonej zgodnie z art. 10 
ust. 2 Ustawy o Obligacjach. Zastaw został ustanowiony na zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy 
(głównych i ubocznych) z tytułu obligacji serii D do najwyższej kwoty zabezpieczenia 210.000.000 PLN. 
 

2) Umowa o ustanowienie zastawów rejestrowych na prawach ochronnych do znaków towarowych z dnia 8 sierpnia 
2013 r. pomiędzy Spółką jako zastawcą a Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spółka partnerska) oddział w Polsce 
działającą jako administrator zastawu na rzecz obligatariuszy obligacji serii D. Umowa dotyczy ustanowienia 
zastawów na następujących prawach ochronnych: 

1. Do znaku towarowego „Wólczanka”, nr świadectwa ochronnego 198512 o wartości 41.878.000 PLN, 
2. Do znaku towarowego „Vistula” , nr świadectwa ochronnego 4730289 o wartości 94.334.000 PLN, 
3. Do znaku towarowym „W.Kruk”, nr świadectwa ochronnego 72340 o wartości 88.952.000 PLN.  

według wyceny sporządzonej zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o Obligacjach. Zastawy zostały ustanowione na 
zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy (głównych i ubocznych) z tytułu obligacji serii D do najwyższej kwoty 
zabezpieczenia 210.000.000 PLN każdy. 

3) Oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 KPC na rzecz każdego 
obligatariusza obligacji Spółki serii D. Oświadczenie zostało sporządzone na zabezpieczenie wierzytelności 
obligatariusza (głównych i ubocznych) z tytułu obligacji serii D do najwyższej kwoty zabezpieczenia wynoszącej 
150% objętych obligacji.  

Pozostałe umowy: 

Umowa pożyczki Nr 247/02/161/2011 zawarta dnia 17 października 2011 roku pomiędzy Emitentem jako 
pożyczkobiorcą a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie jako pożyczkodawcą  
Przedmiotem umowy była pożyczka na rzecz Spółki w kwocie 10.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup towarów 
związanych z bieżącą działalnością Emitenta, służących dalszej odsprzedaży. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone 
jako zmienne, w wysokości średniomiesięcznej stopy WIBOR 1M powiększonej o marżę. Na zabezpieczenie pożyczki 
ustanowiono zabezpieczenia: (i) zastaw rejestrowy na zapasach w postaci materiałów, surowców, towarów handlowych i 
wyrobów gotowych oraz elementów dodatkowych wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, chociażby ich skład był 
zmienny o wartości ewidencyjnej minimum 20.000.000,00 złotych, (ii) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej mienia od 
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wszystkich ryzyk, (iii) nieodwołalna bankowa instrukcja płatnicza do podstawowego rachunku Emitenta, (iv) pełnomocnictwo 
do dysponowania rachunkiem bankowym Emitenta, (v) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 
k.p.c do kwoty 15.000.000,- zł z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2013 roku, (vi) weksel własny 
Emitenta wraz z deklaracją wekslową. Pożyczka została spłacona terminowo.  

Umowa pożyczki Nr 247/02/168/2012 zawarta dnia 26 kwietnia 2012 roku pomiędzy Emitentem jako pożyczkobiorcą a 
Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie jako pożyczkodawcą  

Przedmiotem umowy jest pożyczka na rzecz Spółki w kwocie 20.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup towarów 
związanych z bieżącą działalnością Emitenta. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone jako zmienne, w wysokości 
średniomiesięcznej stopy WIBOR 1M powiększonej o marżę. Na zabezpieczenie pożyczki ustanowiono zabezpieczenia: (i) 
zastaw rejestrowy na zapasach w postaci zapasów materiałów, surowców, towarów handlowych i wyrobów gotowych oraz 
elementów dodatkowych wykorzystywanych w procesie produkcyjnym stanowiących całość gospodarczą, chociażby ich 
skład był zmienny o łącznej wartości 40.000.000,00 złotych, (ii) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej mienia od wszystkich 
ryzyk w zakresie odnoszącym się do przedmiotu zastawu, (iii) nieodwołalna bankowa instrukcja płatnicza do podstawowego 
rachunku Emitenta, (iv) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Emitenta, (v) oświadczenie o poddaniu 
się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c do kwoty 30.000.000,- zł z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 31 
grudnia 2014 roku, (vi) weksel własny Emitenta wraz z deklaracją wekslową. Terminy zwrotu pożyczki ustalono na koniec 
każdego tygodnia w miesiącu grudniu 2012 r. Termin spłaty ostatniej raty ustalono na dzień 24 grudnia 2012 roku, przy czym 
w przypadku pozyskania środków poprzez emisję akcji, spłata pożyczki nastąpi jednorazowo w ciągu 30 dni od dnia dojścia 
do skutku podwyższenia kapitału zakładowego, tj. od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby 
Emitenta podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii K. Umowa przewiduje przypadki jej 
naruszenia, które uprawniają pożyczkodawcę do wypowiedzenia umowy. Pożyczka została spłacona terminowo. 

Umowa o świadczeniu usług logistycznych Nr 01/06/ 010 zawarta przez Spółkę ze spółką Spedimex Sp. z o.o. w 
Strykowie („Spedimex”): 

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Spedimex kompleksowej i długoterminowej obsługi Spółki w zakresie usług 
logistycznych, magazynowych oraz dystrybucyjnych. Umowa zawiera zastrzeżenie na rzecz Spedimex wyłączności na 
świadczenie usług objętych Umową w okresie jej obowiązywania w zakresie wszelkich marek odzieżowych Emitenta. 
Umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 31 maja 2013 roku. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą 
ze stron z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Począwszy od dnia 1 czerwca 2013 roku Umowa ulega 
automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, jeżeli nie zostanie wcześniej wypowiedziana przez żadną ze stron. 
Szczegółowy wykaz stawek wynagrodzeń za świadczenie poszczególnych rodzajów usług został określony w cenniku 
stanowiącym załącznik do Umowy. Wynagrodzenie ustalane jest wg stawek liczonych od powierzchni magazynowej oraz 
stawek za przesunięcia magazynowe poszczególnych asortymentów.  

Porozumienie z dnia 23 listopada 2009 r. pomiędzy Fortis Lease Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („FLP”) a 
Emitentem: 

Porozumienie zostało zawarte w związku z poręczeniem przez Emitenta dziesięciu weksli in blanco wystawionych przez 
Galerię Centrum sp. z o.o. („Galeria Centrum”) na zabezpieczenie dziesięciu umów leasingu zawartych pomiędzy FLP a 
Galerią Centrum w dniach 8 stycznia 2008 r., 26 lutego 2008 r. i 26 maja 2008 r. o numerach 18611, 18616, 18617, 18618, 
18619, 19836, 19841, 19842, 21530, 21609 („Umowy Leasingu”). W związku ze złożeniem przez Galerię Centrum wniosku 
o ogłoszenie upadłości i wypowiedzenie Umów Leasingu przez FLP, FLP przysługiwało odszkodowanie w wysokości 
11.300.857,95 złotych. W porozumieniu ustalono zasady spłaty odszkodowania przez Emitenta jako poręczyciela.  W 
ramach porozumienia Emitent odkupił od FLP część przedmiotów leasingu za łączną cenę w wysokości 519.650,00 złotych 
netto, co do części przedmiotów leasingu o wartości początkowej 231.764,26 złotych netto Emitent i FLP zawarły nową 
umowę leasingu z harmonogramem spłaty do sierpnia 2015 r. i oprocentowaniem rat leasingowych wg stawki WIBOR 1 M 
powiększonej o marżę. W związku z tym FLP w porozumieniu ograniczyła wobec Emitenta roszczenie o odszkodowanie na 
podstawie poręczenia do kwoty 9.264.459,81 złotych. Odszkodowanie jest płatne w miesięcznych ratach do sierpnia 2015 r. 
i oprocentowane wg stawki WIBOR 1 M powiększonej o marżę. Kwotę należnego odszkodowania mają pomniejszać 
wszystkie otrzymane przez FLP po zawarciu porozumienia kwoty od Galerii Centrum lub z tytułu zbycia przez FLP 
przedmiotów, które były przedmiotem leasingu. Na zabezpieczenie zobowiązań Emitenta wobec FLP z tytułu porozumienia 
Emitent wystawił weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. W związku z zawarciem porozumienia FLP dokonał 
przelewu na Emitenta wierzytelności względem Galerii Centrum o zapłatę odszkodowania każdorazowo w kwocie zapłaconej 
przez Emitenta na rzecz FLP. Porozumienie przewiduje, że w razie opóźnienia w zapłacie przez Emitenta co najmniej jednej 
raty z tytułu ceny sprzedaży lub odszkodowania, po dodatkowym 14 dniowym upomnieniu Emitenta, FLP ma prawo żądać 
natychmiastowej spłaty wszystkich należności wynikających z porozumienia. Porozumienie wygasło w związku z opisaną 
powyżej ugodą z dnia 26 lipca 2013 r. wykonaną w dniu 13 sierpnia 2013 r.  

Porozumienie zawarte dnia 12 maja 2011 roku z Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Empik Media & Fashion 
S.A. z siedzibą w Warszawie („EMF”) zmienione aneksem z dnia 29 listopada 2011 roku 
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Porozumienie zostało zawarte z uwagi na wymagalność zobowiązań Galerii Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(„GC”) wynikających z Umowy Odnowionej Pożyczki z dnia 22 września 2006 roku, poręczonych przez Emitenta, na 
podstawie której GC zobowiązana była do spłaty na rzecz EMF pożyczki w kwocie 14.921.165 złotych. Emitent udzielił 
poręczenia wykonania przez GC zobowiązania do spłaty odnowionej pożyczki. Odnowiona pożyczka winna podlegała 
spłacie do dnia 31 grudnia 2010 r. Pożyczka stanowiąca przedmiot Umowy oprocentowana była według stawki WIBOR 3M 
powiększonej o marżę. W dniu 12 maja 2011 roku w związku z postawieniem w stan wymagalności całej kwoty pożyczki 
pozostałej do spłaty zgodnie z postanowieniami Odnowionej Umowy Pożyczki, EMF, Emitent i GC zawarły porozumienie 
zgodnie, z którym uzgodniony został nowy harmonogram spłaty pożyczki, której saldo wynosiło 5.189.055,61 złotych. Na 
zabezpieczenie zobowiązań, Emitent złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. Strony ustaliły, że 
oprocentowanie pozostałej do spłaty kwoty należności głównej z tytułu odnowionej umowy pożyczki począwszy od dnia 1 
lipca 2011 roku naliczane było wg stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę 4 pp. Aneksem z dnia 29 listopada 2011 roku 
Strony dokonały zmiany harmonogramu spłaty ustalonego w planie spłaty określonym w porozumieniu. Termin spłaty 
przypadał do dnia 29 grudnia 2011 roku.  

Umowa sprzedaży i akt ustanowienia hipoteki z dnia 18 lutego 2011 r. - rep A 1409/2011 pomiędzy Emitentem a 
Andrema Tex Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu („Andrema”); (ii) Umowa sprzedaży udziałów w spółce z 
ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 18 lutego 2011 r. – rep. A 1403/2011 pomiędzy Emitentem a Andrema, (iii) 
umowa sprzedaży rzeczy ruchomych z dnia 18 lutego 2011 r. pomiędzy Emitentem a Andrema, (iv) umowa zastawu 
rejestrowego z dnia 18 lutego 2011 r. pomiędzy Emitentem a Andrema, (v) umowa o współpracy z dnia 18 lutego 
2011 r. pomiędzy Emitentem a Andrema zmieniona aneksem nr 1 z dnia 6 stycznia 2012 r.; (vi) umowa najmu z dnia 
18 lutego 2011 r.: 

Na mocy powyższych umów Emitent dokonał zbycia na rzecz Andrema: 

- zabudowanej nieruchomości położonej w Myślenicach stanowiącą działkę nr 1895/4, dla której Sąd Rejonowy w 
Myślenicach prowadzi księgę wieczystą KW nr KR1Y/00032972/8 za cenę w kwocie 40.095 złotych oraz prawo 
użytkowania wieczystego działki nr 1895/5 wraz z prawem odrębnej własności budynków i budowli, dla której Sąd 
Rejonowy w Myślenicach prowadzi księgę wieczystą KW nr KR1Y/00025871/8 za cenę w kwocie 6.624.615,50 
złotych.  

- 4980 udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta Trend 
Fashion Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach, co stanowiło 100% udziałów w tej spółce za cenę w kwocie 
500.000,00 złotych; 

- rzeczy ruchomych (maszyn i urządzeń) znajdujących się w zakładzie produkcyjnym w Myślenicach za cenę w 
wysokości 2.603.576,15 złotych netto płatną częściowo w 24 miesięcznych ratach, przy czym na zabezpieczenie 
zapłaty został ustanowiony zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych (maszynach i urządzeniach), a także weksel 
własny in blanco z wystawienia Andrema poręczony przez osobę fizyczną; 

Jednocześnie Emitent i Andrema zawarły umowę o współpracy, na podstawie której Andrema zobowiązana jest do produkcji 
na rzecz Emitenta produktów odzieżowych (marynarek i garniturów) z materiałów powierzonych przez Emitenta. Umowa 
została zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2013 r. Rozliczenie za wykonane usługi dokonywane jest ze stawki 
za roboczominutę związaną z produkcją poszczególnych produktów zgodnie z katalogiem norm, który stanowi załącznik do 
umowy.  

Ponadto zawarta została umowa najmu, na podstawie której Emitent korzysta z części powierzchni magazynowej i biurowej 
oraz prowadzi sklep outletowy na terenie sprzedanej nieruchomości.  

Umowy Najmu  

Umowa najmu nieruchomości zawarta dnia 12 kwietnia 2007 roku pomiędzy Emitentem jako najemcą oraz 
Tadeuszem Muchą i Władysławem Apostołem jako wynajmującymi.  

Przedmiotem umowy jest najem pomieszczeń siedziby rejestrowej Emitenta. Przedmiotem najmu jest nieruchomość w 
Krakowie przy ul. Starowiślnej 48 zabudowana budynkiem trzykondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 1.130 m2, a także 
pomieszczenia zlokalizowane w budynku przy ul. Starowiślnej 46 o powierzchni 291,28 m2 wraz z 13 miejscami 
parkingowymi. Czynsz najmu wynosi 81.000,00 złotych netto miesięcznie, z zastrzeżeniem rocznej waloryzacji zgodnie ze 
wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym roku publikowanemu przez GUS. Umowa została zawarta na czas 
oznaczony do dnia 31 grudnia 2013 roku, a po tej dacie może być kontynuowana jako umowa na czas nieokreślony z 
możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa została 
zmieniona aneksem z dnia 5 września 2008 r. zwiększającym powierzchnie o ok. 290 m2 a następnie aneksem z dnia 3 
listopada 2011 r., który zwiększył powierzchnię najmu o kolejne ok. 300,00 m2 (na drugim piętrze kamienicy przy ulicy 
Starowiślnej 46 w Krakowie). 
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Umowy najmu lokali handlowych  

Emitent jest stroną 209 umów najmu, na podstawie których wynajmuje powierzchnie użytkowe, w których prowadzi lub 
zamierza prowadzić swoją działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej. Umowy najmu dotyczą lokali 
położonych na terenie całej Polski. Lokale wynajmowane przez Emitenta mieszczą się przeważanie w centrach handlowych i 
galeriach, a ich powierzchnia waha się w granicach od ok. 60 do ok. 120 metrów kwadratowych. Po stronie wynajmujących 
działają w szczególności spółki prawa handlowego, których przedmiotem własności lub prawa użytkowego są 
nieruchomości, w których mieszczą się lokale będące przedmiotem najmu. W przypadku znacznej części Umów, Emitent 
zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z lokali w postaci czynszu, na który składa się przeważnie 
czynsz uzależniony od wysokości osiągniętego przez Emitenta obrotu (netto lub brutto w zależności od Umowy) oraz czynsz 
minimalny,  o stałej wartości. Oprócz czynszu, Emitent co do zasady zobowiązany jest do uiszczania opłat eksploatacyjnych 
związanych z bieżącym korzystaniem z przedmiotu najmu oraz tzw. opłat marketingowych przeznaczanych w szczególności 
na działalność promocyjno – reklamową, związaną z prowadzeniem działalności przez Emitenta w przedmiocie najmu. 
Umowy najmu zawierane są na czas określony (od ok. 5 do 10 lat), przy czym Emitent na mocy niektórych z Umów najmu 
uprawniony został do wystąpienia do Wynajmującego – przed upływem terminu najmu –  z wnioskiem o jego przedłużenie 
na dalszy okres (oznaczony bądź nieoznaczony). Umowy najmu mogą ulegać także rozwiązaniu na skutek zgodnego 
porozumienia stron, rozwiązania Umowy przez jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub ze skutkiem 
natychmiastowym. Wskazane w poszczególnych Umowach przypadki uzasadniające uprawnienie jednej ze stron do 
rozwiązania Umów najmu należy uznać za standardowe. Na podstawie zawieranych przez Emitenta Umów najmu jest on 
zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia zapłaty opłat należnych Wynajmującemu. W przeważającej części 
przypadków są to gwarancje bankowe o charakterze bezwarunkowym i nieodwołalnym. Wysokość takich gwarancji oscyluje 
wokół kwot stanowiących równowartość trzymiesięcznego czynszu z tytułu najmu lokalu. Oprócz powyższego, niektóre z 
Umów najmu przewidują zabezpieczenie w postaci kaucji lub/i depozytu, których wartość przeważnie oscyluje wokół 
wysokości trzymiesięcznych opłat (z tytułu czynszu najmu lub/i innych opłat związanych z korzystaniem z przedmiotu 
Umowy oraz związanych z wykonywaniem Umowy). Niejednokrotnie Emitent złożył także oświadczenie o poddaniu się 
egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego. W niektórych z Umów zabezpieczeniem wierzytelności 
Wynajmującego w stosunku do Emitenta jest prawo zastawu obciążające wyposażenie, umeblowanie i zapasy wniesione 
przez Emitenta do przedmiotu najmu. Bardzo często wskazanie w Umowach rodzaju zabezpieczeń ma charakter 
alternatywy, gdzie podmiotem uprawnionym do wyboru formy zabezpieczenia jest Emitent. Dodatkowo Umowy najmu 
zawierają postanowienia zakazujące Emitentowi oddawania przedmiotu najmu w podnajem lub do bezpłatnego używania. 
Na podstawie umów najmu Emitent zobowiązany jest do dokonania określonych czynności. W przeważającej ich części 
Emitent zobowiązany jest do zawarcia i ponoszenia kosztów umów ubezpieczenia użytkowanych lokali. Niektóre z Umów 
najmu, zawierają także postanowienia związane z zakazem prowadzenia przez Emitenta działalności konkurencyjnej. Na ich 
podstawie Emitent zobowiązuje się do uzyskania zgody Wynajmującego w razie zmiany przedmiotu działalności lub zmiany 
nazwy. Dokonanie takich zmian, bez uzyskania uprzedniej zgody Wynajmującego uprawnia Wynajmującego do rozwiązania 
Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Przedmiotem regulacji niektórych z Umów jest także określenie sposobu 
rozwiązywania sporów, jakie mogą powstać w związku z ich wykonywaniem. Bardzo często jest to wzajemne zobowiązanie 
się stron do polubownego rozwiązywania sporów. 

Leasingi  

Emitent jest stroną zaledwie kilku umów leasingu nie mających istotnego znaczenia dla jego kondycji ekonomiczno-
finansowej czy zakresu prowadzonej działalności gospodarczej. Przedmiot leasingu stanowią samochody osobowe. Łączna 
wartość przedmiotów leasingu (wg wartości na dzień 30 września 2013 r.) kształtuje się w kwocie ok. 512  tys. zł. Umowy 
leasingu zawarte zostały na okres nie dłuższy niż 70 miesięcy. Zabezpieczenie należności finansujących wynikających z 
umów leasingu stanowią weksle własne in blanco wystawione przez Emitenta wraz z deklaracjami wekslowymi. 

Podsumowanie innych istotnych umów, niezawartych w ramach normalnego toku działalności, których stroną jest 
członek grupy kapitałowej Emitenta, zawierających postanowienia powodujące powstanie zobowiązania dowolnego 
członka grupy lub nabycie przez niego prawa o istotnym znaczeniu dla grupy kapitałowej w Dniu Prospektu 

DCG S.A.  

Umowy Finansowe  

Umowa nr 58/2010/DDF/K ustalająca ogólne warunki kredytowania zawarta w dniu 22 listopada 2010 r. pomiędzy 
Bankiem Polska Kasa Opieki SA („PEKAO”) a DCG SA („DCG”): 

Umowa ma charakter ramowy i określa ogólne zasady na jakich DCG może wnioskować o udzielenie na podstawie 
odrębnych umów kredytowych. Umowa reguluje ogólne zasady zawierania i wypowiadania umów, uruchamiania kredytów i 
ustalania oprocentowania.  

Umowa nr 57/2010/DDF/K kredytu w rachunku bieżącym zawarta w dniu 22 listopada 2010 r. pomiędzy Bankiem 
Polska Kasa Opieki SA („PEKAO”) a DCG SA („DCG”) zmienioną aneksem nr 1 z dnia 16 września 2011 r., aneksem 
nr 2 z dnia 27 września 2012 r. i aneksem z dnia 20 września 2013 r.: 
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Na podstawie umowy PEKAO udzieliła DCG kredytu odnawialnego w rachunku bankowym w złotych polskich w wysokości 
7.000.000,00 złotych na finansowanie bieżącej działalności, przy czym kwota 3.000.000,00 złotych została przeznaczona na 
spłatę kredytu w rachunku bieżącym udzielonego DCG przez Bank Zachodni WBK SA na podstawie umowy nr K0000413 z 
dnia 28 listopada 2005 r. z późn. zm. Termin wykorzystania kredytu został ustalony na dzień 31 marca 2014 r. stosownie do 
aneksu z dnia 20 września 2013 r.  

Umowa przewiduje dodatkowe zobowiązania DCG polegające m.in. na dokonywaniu za pośrednictwem rachunków 
bankowych w PEKAO rozliczeń transakcji handlowych krajowych i zagranicznych w wysokości stanowiącej 95% przychodów 
ze sprzedaży DCG oraz nieustanawiania zabezpieczeń na swoim majątku powyżej kwoty 500.000,00 złotych. 

Oprocentowanie kredytu ustalane jest wg zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększonej o marżę.  

Zabezpieczeniem kredytu udzielonego na podstawie Umowy są: 

- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi DCG prowadzonymi w PEKAO; 

-  oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 10.500.000,00 złotych z prawem do wystąpienia o klauzulę 
wykonalności w terminie do dnia 30 września 2015 r.; 

- hipoteka kaucyjna do kwoty 5.120.000 złotych na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Bystrzyckiej 81A, 
dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą KW nr 
WA6M/00023432/3 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości; 

- zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych (zapasach) o ogólnej wartości 7.185.494,49 złotych do najwyższej 
sumy zabezpieczenia wynoszącej 10.500.000,00 złotych. 

Umowa przewiduje przypadki jej naruszenia uprawniające PEKAO do wypowiedzenia Umowy lub żądania dodatkowego 
zabezpieczenia kredytu.  

Umowa nr 60/2010/DDF/K o linię na wystawianie gwarancji bankowych i o otwieranie akredytyw dokumentowych z 
dnia 22 listopada 2010 r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki SA („PEKAO”) a DCG SA („DCG”) zmienioną 
aneksem nr 1 z dnia 16 września 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 27 września 2012 r. i aneksem nr 3 z dnia 20 września 
2013 r.: 

Na podstawie Umowy PEKAO uruchomiło na rzecz DCG odnawialną linię na wystawianie gwarancji bankowych i otwieranie 
akredytyw dokumentowych w związku z prowadzoną działalnością. Umowa została zawarta na okres do dnia 31 marca 2014 
r. zgodnie z aneksem z dnia 20 września 2013 r. przy czym akredytywy i gwarancję będą wystawione z terminem ważności 
do dnia 31 marca 2015 r.  

Zabezpieczeniem linii na podstawie Umowy są: 

- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi DCG prowadzonymi w PEKAO; 

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 3.750.000,00 złotych z prawem do wystąpienia o klauzulę 
wykonalności w terminie do dnia 30 września 2016 r.; 

- zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych (zapasach) o ogólnej wartości 3.247.491,77 złotych do najwyższej 
sumy zabezpieczenia wynoszącej 3.750.000,00 złotych. 

Umowa przewiduje dodatkowe zobowiązania DCG polegające m.in. na dokonywaniu za pośrednictwem rachunków 
bankowych w PEKAO rozliczeń transakcji handlowych krajowych i zagranicznych w wysokości stanowiącej 95% przychodów 
ze sprzedaży DCG oraz nieustanawiania zabezpieczeń na swoim majątku powyżej kwoty 500.000,00 złotych. 

Umowa przewiduje w przypadku jej naruszenia uprawnienie PEKAO do wypowiedzenia Umowy lub żądania dodatkowego 
zabezpieczenia kredytu. 

Umowy Najmu 

DCG jest stroną 25 umów najmu, na podstawie których wynajmuje powierzchnie użytkowe, w których prowadzi lub zamierza 
prowadzić swoją działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej. Umowy najmu dotyczą lokali położonych na 
terenie całej Polski. Lokale wynajmowane przez DCG mieszczą się przeważanie w centrach handlowych i galeriach, a ich 
powierzchnia waha się w granicach od ok. 60 do ok 120 metrów kwadratowych. Po stronie wynajmujących działają w 
szczególności spółki prawa handlowego, których przedmiotem własności lub prawa użytkowego są nieruchomości, w których 
mieszczą się lokale będące przedmiotem najmu. W przypadku znacznej części Umów, DCG zobowiązany jest do zapłaty 
wynagrodzenia za korzystanie z lokali w postaci czynszu, na który składa się przeważnie czynsz uzależniony od wysokości 
osiągniętego przez Emitenta obrotu (netto lub brutto w zależności od Umowy) oraz czynsz minimalny, o stałej wartości. 
Oprócz czynszu, Emitent co do zasady zobowiązany jest do uiszczania opłat eksploatacyjnych związanych z bieżącym 
korzystaniem z przedmiotu najmu oraz tzw. opłat marketingowych przeznaczanych w szczególności na działalność 
promocyjno – reklamową, związaną z prowadzeniem działalności przez DCG w przedmiocie najmu. Umowy najmu 
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zawierane są najczęściej na czas określony ok. 5 lat, przy czym Emitent na mocy niektórych z Umów najmu uprawniony 
został do wystąpienia do Wynajmującego – przed upływem terminu najmu – z wnioskiem o jego przedłużenie na dalszy 
okres (oznaczony bądź nieoznaczony). Umowy najmu mogą ulegać także rozwiązaniu na skutek zgodnego porozumienia 
stron, rozwiązania Umowy przez jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym. 
Wskazane w poszczególnych Umowach przypadki uzasadniające uprawnienie jednej ze stron do rozwiązania Umów najmu 
należy uznać za standardowe. Na podstawie zawieranych przez DCG Umów najmu jest on zobowiązany do ustanowienia 
zabezpieczenia zapłaty opłat należnych Wynajmującemu. W przeważającej części przypadków są to gwarancje bankowe o 
charakterze bezwarunkowym i nieodwołalnym. Wysokość takich gwarancji oscyluje wokół kwot stanowiących równowartość 
trzymiesięcznego czynszu z tytułu najmu lokalu. Oprócz powyższego, niektóre z Umów najmu przewidują zabezpieczenie w 
postaci kaucji lub/i depozytu, których wartość przeważnie oscyluje wokół wysokości trzymiesięcznych opłat (z tytułu czynszu 
najmu lub/i innych opłat związanych z korzystaniem z przedmiotu Umowy oraz związanych z wykonywaniem Umowy). 
Niejednokrotnie Emitent złożył także oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania 
cywilnego. W niektórych z Umów zabezpieczeniem wierzytelności Wynajmującego w stosunku do Emitenta jest prawo 
zastawu obciążające wyposażenie, umeblowanie i zapasy wniesione przez Emitenta do przedmiotu najmu. Bardzo często 
wskazanie w Umowach rodzaju zabezpieczeń ma charakter alternatywy, gdzie podmiotem uprawnionym do wyboru formy 
zabezpieczenia jest Emitent. Dodatkowo Umowy najmu zawierają postanowienia zakazujące Emitentowi oddawania 
przedmiotu najmu w podnajem lub do bezpłatnego używania. Na podstawie Umów najmu Emitent zobowiązany jest do 
dokonania określonych czynności. W przeważającej ich części DCG zobowiązany jest do zawarcia i ponoszenia kosztów 
umów ubezpieczenia użytkowanych lokali. Niektóre z Umów najmu, zawierają także postanowienia związane z zakazem 
prowadzenia przez Emitenta działalności konkurencyjnej. Na ich podstawie Emitent zobowiązuje się do uzyskania zgody 
Wynajmującego w razie zmiany przedmiotu działalności lub zmiany nazwy. Dokonanie takich zmian, bez uzyskania 
uprzedniej zgody Wynajmującego uprawnia Wynajmującego do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
Przedmiotem regulacji niektórych z Umów jest także określenie sposobu rozwiązywania sporów, jakie mogą powstać w 
związku z ich wykonywaniem. Bardzo często jest to wzajemne zobowiązanie się stron do polubownego rozwiązywania 
sporów. 

Leasing: 

DCG SA jest stroną zaledwie kilku umów leasingu nie mających istotnego znaczenia dla jego kondycji ekonomiczno-
finansowej czy zakresu prowadzonej działalności gospodarczej. Przedmiot leasingu stanowią samochody osobowe oraz 
ciężarowe. Łączna wartość przedmiotów leasingu kształtuje się w kwocie ok.  228 tys. zł (wg wartości na 30 września 2013 
r.)). Umowy leasingu zawarte zostały na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy. Zabezpieczenie należności finansujących 
wynikających z umów leasingu stanowią weksle własne in blanco wystawione przez spółkę zależną wraz z deklaracjami 
wekslowymi. 

W Dniu Prospektu nie istnieją inne, niż opisane w pkt 22. powyżej istotne umowy, zawarte z przekroczeniem ram 
normalnego toku działalności, których stroną jest członek Grupy Kapitałowej Spółki, zawierające postanowienia powodujące 
powstanie po stronie dowolnego członka Grupy zobowiązania lub nabycie przez niego prawa o istotnym znaczeniu dla 
Grupy Kapitałowej. 

23 INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW 

I OŚWIADCZENIE O UDZIAŁACH 

Emitent w Prospekcie nie zamieszczał oświadczeń ani też raportów osoby określanej jako ekspert.  

W przypadku informacji pochodzących od osób trzecich, które znajdują się w Prospekcie, informacje te zostały dokładnie 
powtórzone oraz w zakresie, w jakim Emitent był w stanie stwierdzić i ustalić, na podstawie informacji pochodzących od osób 
trzecich, nie pominięto żadnych faktów, których pominięcie mogłoby sprawić, że informacje pochodzące od osób trzecich 
byłyby niedokładne bądź wprowadzałyby w błąd. 

Informacje rynkowe, gospodarcze i branżowe zawarte w niniejszym Prospekcie zostały zaczerpnięte z wielu źródeł 
branżowych oraz źródeł niezależnych. Źródła informacji od osób trzecich wykorzystanych w Prospekcie zostały wskazane w 
pkt. 6.5. Części III Prospektu. Podczas sporządzania niniejszego Prospektu Emitent nie przeprowadzał niezależnej 
weryfikacji takich informacji pochodzących od osób trzecich. 

24 DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU 

Następujące dokumenty będą udostępnione do publicznej wiadomości w okresie ważności Prospektu w siedzibie Emitenta 
w Krakowie, ul. Starowiślna 48 w zwykłych godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16:00.  

- Statut,  

- aktualny odpis z KRS,  
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- regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia,  

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2010 r.,  sporządzone zgodnie z MSSF-UE, 

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2011 r.,  sporządzone zgodnie z MSSF-UE, 

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2012 r.,  sporządzone zgodnie z MSSF-UE, 

- śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2013 r. oraz półrocze 2013 r., 

sporządzone zgodnie z MSSF-UE, 

- sprawozdania finansowe jednostek zależnych Emitenta za lata zakończone w roku 2011 i 2012.  

Do pierwszego dnia notowań Akcji serii M na GPW niniejszy Prospekt wraz z danymi aktualizującymi jego treść będzie 
udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (www.vistulagroup.pl) 
i Firmy Inwestycyjnej (www.bossa.pl). 

25 INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 

Na Datę Prospektu Emitent posiada udziały w następujących przedsiębiorstwach:  

- DCG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

- Wólczanka Production 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, 

- Andre Renard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 

- Vistula Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,  

- Vipo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w upadłości) z siedzibą w Kaliningradzie, Federacja Rosyjska,  

- Young Spółka Akcyjna (w likwidacji) z siedzibą w Petersburgu, Federacja Rosyjska. 

Szczegółowy opis udziałów kapitałowych w ww. przedsiębiorstwach znajduje się w punkcie 7.1 Części III Prospektu. 

Przedmiotem działalności ww. przedsiębiorstw jest: 

- DCG S.A.: projektowanie, produkcja i zarządzanie dystrybucją ekskluzywnej odzieży damskiej marki Deni Cleri;  

- Wólczanka Production 3 Sp. z o.o.: konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych na zlecenie Emitenta, 
w szczególności obejmujących koszule marki Wólczanka, Lambert, Vistula i Lantier. Wólczanka production 3 Sp. z 
o.o. zajmuje się również realizacją usług konfekcjonowania koszul i bluzek damskich w  ramach kontraktów 
przerobowych, zawartych z podmiotami krajowymi i zagranicznymi; 

- Andre Renard Sp. z o.o.: podstawowym przedmiotem działalności w okresie prowadzenia przez spółkę 
działalności operacyjnej była sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów włókienniczych, działalność agencyjna 
polegająca na zajmowaniu się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i wyrobów skórzanych; 

- Vistula Market Sp. z o.o.: przedmiotem działalności w okresie prowadzenia przez spółkę działalności operacyjnej 
był handel hurtowy i detaliczny artykułami przemysłowymi, w tym w szczególności odzieżą, usługi w zakresie 
odzieży, eksport i import artykułów przemysłowych, w tym w szczególności odzieży; 

- Vipo Sp. z o.o. (w upadłości): sprzedaż wyrobów odzieżowych produkowanych przez poprzedników prawnych 
Emitenta (Vistula S.A. i Wólczanka S.A.) na terenie Federacji Rosyjskiej; 

- Young S.A. (w likwidacji): sprzedaż wyrobów odzieżowych produkowanych przez poprzedników prawnych 
Emitenta (Vistula S.A. i Wólczanka S.A.) na terenie Federacji Rosyjskiej. 

Z powyższej listy tylko dwa podmioty: Wólczanka Production 3 Sp. z o.o. oraz DCG S.A. to przedsiębiorstwa, w których 
posiadany przez Emitenta udział w kapitale może mieć znaczący wpływ na ocenę aktywów i pasywów, sytuacji finansowej 
oraz zysków i strat Emitenta. Sprawozdania finansowe obydwu ww. podmiotów ujmowane są w skonsolidowanym rocznym 
sprawozdaniu finansowym Emitenta. 
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CZĘŚĆ IV – DOKUMENT OFERTOWY 

1 OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1.1 Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych 

Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w niniejszym Prospekcie zostały przedstawione w pkt. 1 Części III Prospektu. 

1.2 Oświadczenia osób odpowiedzialnych 

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w niniejszym Prospekcie zostały zawarte w pkt. 1 Części III 
Prospektu. 

2 CZYNNIKI RYZYKA 

Czynniki ryzyka zostały przedstawione w Części II Prospektu. 

3 PODSTAWOWE INFORMACJE  

3.1 Oświadczenie Emitenta o kapitale obrotowym 

Zarząd Emitenta oświadcza, iż poziom kapitału obrotowego, rozumianego jako zdolność Grupy Emitenta do uzyskania 
dostępu do środków pieniężnych oraz innych dostępnych płynnych zasobów w celu terminowego spłacenia swoich 
zobowiązań jest wystarczający na pokrycie potrzeb Grupy Emitenta w okresie co najmniej 12 kolejnych miesięcy od Dnia 
Prospektu. 

3.2 Oświadczenie Emitenta o kapitalizacji i zadłużeniu 

Emitent zawarł w lipcu i sierpniu 2013 r. szereg umów, które łącznie doprowadziły do korzystnego refinansowania 
dotychczasowego zadłużenia z tytułu większości umów kredytowych, krótkoterminowych obligacji oraz udzielonych 
poręczeń. Refinansowanie Zadłużenia objęło a) zawarcie przez Emitenta ugody z 25.07.2013 r. z Raport 5 
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny z siedzibą w Krakowie, b) zawarcie dwóch warunkowych ugód z 
26.07.2013 r.: z Fortis Lease Polska sp. z o.o. i z BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz c) przedterminowy wykup Obligacji 
serii C z pierwotnym terminem wykupu 20.12.2013 r. Szczegółowy opis zawartych ugód znajduje się w punkcie 22 części III 
Prospektu. 

Na Dzień Prospektu zadłużenie Emitenta obejmuje pięcioletnie Obligacje serii D o wartości nominalnej 140,0 mln zł, 
związane z Refinansowaniem Zadłużenia, z terminem wykupu 13.08.2018 r. i harmonogramem częściowego wykupu w 
rocznych ratach w kwotach po 10,0 mln zł, począwszy od 30.12.2013 r. do 29.12.2017 r. oraz linie na potrzeby gwarancji 
bankowych i akredytyw w limicie 33,5 mln zł. Ponadto zadłużenie DCG obejmuje kredyt obrotowy o limicie 7,0 mln zł oraz 
linię na potrzeby gwarancji i akredytyw do kwoty 2,5 mln zł.  

Poniżej zaprezentowano ostatnie dostępne dane bilansowe, dotyczące kapitalizacji i zadłużenia Grupy Emitenta. 

Tabela: Kapitalizacja i zadłużenie Grupy Emitenta na dzień 31.08.2013* (tys. zł) 

 Tytuł Wartość 

 Zadłużenie krótkoterminowe ogółem 109 212 

- Gwarantowane 0 

- Zabezpieczone** 17 846 

W tym Kredyty (hipoteki, zastawy rejestrowe, cesje wierzytelności, weksle) 6 951 

 
          -  Zobowiązania wobec Bank Pekao S.A. (hipoteka, zastaw rejestrowy, cesja 
wierzytelności, weksle) 

6 951 

 Wyemitowane obligacje (część krótkoterminowa) ( zastaw rejestrowy) 10 895 

- Niegwarantowane / niezabezpieczone 91 365 
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Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieżącej części zadłużenia 
długoterminowego) 

130 122 

- Gwarantowane 0 

- Zabezpieczone** 129 500 

W tym Kredyty  0 

 Wyemitowane obligacje długoterminowe ( zastaw rejestrowy) 129 500 

- Niegwarantowane / niezabezpieczone 622 

 Kapitał Własny 370 983 

A Kapitał zakładowy 29 003 

B Rezerwa obowiązkowa 0 

C Pozostałe kapitały (rezerwowy) 10 404 

D Kapitał zapasowy 0 

E Kapitał z aktualizacji wyceny 0 

F Zyski zatrzymane 293 897 

G Wynik roku bieżącego 37 679 

 Ogółem 370 983 

* dane nie podlegały przeglądowi biegłego rewidenta ani nie były badane przez biegłego rewidenta  

** Zadłużenie zabezpieczone Emitenta dotyczy przede wszystkim zobowiązań z tytułu Obligacji serii D oraz innych kredytów i pożyczek, 

które zostały szczegółowo opisane w części III pkt. 22 Prospektu. W zakresie zabezpieczeń zadłużenia, objętego Refinansowaniem 

Zadłużenia, zostały złożone wnioski o wykreślenie hipotek / zastawu rejestrowego. 

Opis rzeczowych aktywów trwałych, stanowiących zabezpieczenie przedstawionego zadłużenia, znajduje się w pkt. 8.1 Części III 
Prospektu. Wartość obciążenia, ustanowionego na rzeczowych aktywach trwałych z tytułu zabezpieczenia zobowiązań, może na dany 
dzień być niższa lub wyższa, niż wartość zabezpieczonych w ten sposób zobowiązań Emitenta, wykazanych w Tabeli. 

Źródło: Emitent 

Tabela. Zadłużenie netto (w krótkiej i średniej perspektywie czasowej) Grupy Emitenta na dzień 30.06.2013*(tys. zł) 

 Tytuł Wartość 

A Środki pieniężne 5 876 

B Ekwiwalenty środków pieniężnych (wyszczególnienie) 5 919 

w tym: lokaty bankowe O/N 5 919 

C Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 0 

D Płynność (A)+(B)+(C) 11 795 

E Bieżące należności finansowe 0 

F Krótkoterminowe zadłużenie w bankach 6 951 

G Bieżąca część zadłużenia długoterminowego 0 

H Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe (wyemitowane obligacje) 10 895 

I Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F)+(G)+(H) 17 846 

J Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I)-(E)-(D) 6 051 

K Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe 0 

L Wyemitowane obligacje 129 500 

M Inne długoterminowe kredyty i pożyczki  0 

N Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K)+(L)+(M) 129 500 

O Zadłużenie finansowe netto (J)+(N) 135 551 

* dane nie podlegały przeglądowi biegłego rewidenta ani niebyły badane przez biegłego rewidenta  

Źródło: Emitent 

Grupa Emitenta nie wykazuje zadłużenia pośredniego.  

Na zadłużenie warunkowe Grupy Emitenta na 31.08.2013 r. składają się: 

- wystawione gwarancje bankowe w kwocie łącznej 18 822  tys. zł, związane z zabezpieczeniem zapłaty 

czynszów najmu wynajmowanych salonów i stoisk firmowych, 
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- otwarte akredytywy w łącznej kwocie 2 660 tys. zł, związane z dostawami towarów, 

- weksle własne będące zabezpieczeniem zobowiązań leasingowych w kwocie 199 tys. zł. 

3.3 Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub 
ofertę  

3.3.1 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA 

Dom Maklerski BOŚ S.A. pełni funkcję firmy inwestycyjnej odpowiedzialnej za sporządzenie części Prospektu emisyjnego 
Emitenta. Wynagrodzenie Domu Maklerskiego nie jest uzależnione od dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku 
regulowanym 40.000.000 akcji serii M Emitenta. Ponadto pomiędzy działaniami Domu Maklerskiego i Emitenta nie występują 
żadne konflikty interesów. Dom Maklerski nie jest akcjonariuszem Emitenta. 

3.3.2 Doradca Finansowy 

Doradca Finansowy – Art Capital Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie – jest podmiotem odpowiedzialnym za czynności o 
charakterze doradczym oraz koordynacyjnym przy przygotowaniu części Prospektu, sporządzanych przez Emitenta.  

Wynagrodzenie Doradcy Finansowego jest stałe. 

Pomiędzy działaniami Doradcy Finansowego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów. 

3.3.3 Doradca Prawny 

Doradca Prawny – Ishikawa, Brocławik, Sajna. Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. partnerska z siedzibą w Krakowie – jest 
podmiotem odpowiedzialnym za czynności o charakterze doradczym przy przygotowaniu części Prospektu, wymienionych w 
punkcie 1.4. cz. III Prospektu. Poza powyższymi czynnościami Doradca Prawny świadczy usługi doradztwa prawnego 
związanego z działalnością gospodarczą Emitenta. Poza powyższymi pomiędzy Ishikawa Brocławik Sajna Adwokaci i 
Radcowie Prawni Spółka Partnerska i Emitentem nie występują żadne inne interesy włącznie z konfliktem interesów o 
istotnym znaczeniu dla Oferty. 

3.4 Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych 

Akcje serii M zostały zgodnie z uchwałą nr 17/06/2013 WZ Emitenta z 28.06.2013 r. zaoferowane w trybie subskrypcji 
prywatnej osobom wskazanym przez Zarząd Emitenta. Umowy objęcia Akcji serii M zostały zawarte 12.08.2013 r. z 8 
osobami i instytucjami. Objęto wszystkie oferowane Akcje serii M. Emitent pozyskał z emisji 40.000.000 sztuk Akcji serii M 
kwotę 31,75 mln zł netto (32,0 mln zł brutto, koszty emisji w wysokości 0,25 mln zł ). 

Emitent zawarł w lipcu i sierpniu 2013 r. szereg umów, które łącznie doprowadziły do korzystnego refinansowania 
dotychczasowego zadłużenia z tytułu większości umów kredytowych, krótkoterminowych obligacji oraz udzielonych 
poręczeń. Refinansowanie Zadłużenia objęło a) zawarcie przez Emitenta ugody z 25.07.2013 r. z Raport 5 
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny z siedzibą w Krakowie, b) zawarcie dwóch warunkowych ugód z 
26.07.2013 r.: z Fortis Lease Polska sp. z o.o. i z BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz c) przedterminowy wykup Obligacji 
serii C z pierwotnym terminem wykupu 20.12.2013 r. Szczegółowy opis zawartych ugód znajduje się w punkcie 22 części III 
Prospektu. 

Łącznie wierzytelności objęte powyższymi ugodami wynosiły 169,1 mln zł na 30.06.2013 r., ponadto zabezpieczone były 
szeregiem hipotek i zastawów rejestrowych na majątku Emitenta (m.in. nieruchomościach, rzeczach ruchomych, znakach 
towarowych, zapasach). Powyższe ugody na łączną kwotę 117,3 mln zł oraz przedterminowy wykup Obligacji serii C o 
wartości 50,0 mln zł zostały opłacone ze środków, pozyskanych z emisji Akcji serii M oraz emisji Obligacji serii D z terminem 
wykupu 13.08.2018 r. Ugody zostały wykonane 13.08.2013 r., tym samym Emitent zrealizował w całości cel emisji Akcji serii 
M. 

Refinansowanie Zadłużenia umożliwiło zamianę zadłużenia z tytułu kredytów i krótkoterminowych obligacji na zadłużenie z 
tytułu obligacji pięcioletnich o nominale 140 mln zł oraz kapitał akcyjny, przyniosło redukcję kwot zadłużenia, obniżenie 
kosztów finansowych Emitenta w perspektywie lat 2013-2018 z uwagi na niższy koszt pozyskanego finansowania, 
rozliczenie poręczeń dla upadłej spółki zależnej oraz uwolnienie hipotek na nieruchomościach.  

Dzięki przeprowadzonemu Refinansowaniu Zadłużenia na Dzień Prospektu zadłużenie Emitenta obejmuje pięcioletnie 
Obligacje serii D o wartości nominalnej 140,0 mln zł z terminem wykupu 13.08.2018 r. i harmonogramem częściowego 
wykupu w rocznych ratach w kwotach po 10,0 mln zł, począwszy od 30.12.2013 r. do 29.12.2017 r., kredyt w rachunku 
bieżącym na kwotę 10,0 mln zł oraz limity, służące realizacji zleceń w zakresie gwarancji bankowych i akredytyw. Ponadto 
limity dostępne w spółce zależnej DCG obejmują kredyt obrotowy z maksymalnym poziomem 7,0 mln zł oraz linię na 
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potrzeby gwarancji i akredytyw do kwoty 2,5 mln zł. Poziom zadłużenia długoterminowego w kwocie 140 mln zł w ocenie 
Zarządu oddala znacząco ryzyko zagrożeń dla bieżącej działalności Spółki, a w dalszej perspektywie umożliwi budowanie 
odważniejszych planów rozwojowych dla posiadanych marek detalicznych. 

4 INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB 

DOPUSZCZANYCH DO OBROTU  

4.1 Podstawowe dane dotyczące akcji oferowanych lub dopuszczanych do 
obrotu 

Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie i dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym (rynek podstawowy) 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości 
nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja. 

4.2 Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone akcje 

Zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych podwyższenie 
kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wpisu do 
rejestru. Uchwała taka dla swojej skuteczności musi być podjęta większością trzech czwartych głosów oddanych. Natomiast 
uchwała o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji wymaga większości co najmniej 
czterech piątych głosów. Zgodnie z art. 431 par. 3a powzięcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego przewidującej objęcie nowych akcji w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 par. 2  pkt. 1 KSH) 
wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.  Zgłoszenie 
uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do zarejestrowania powinno nastąpić w terminie sześciu 
miesięcy od dnia jej podjęcia, a w przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej Prospektem, 
na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu, oraz nie później niż 
po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału akcji, o ile wniosek o zatwierdzenie prospektu został złożony przed upływie 
czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego (art. 431 §4 Kodeksu Spółek 
Handlowych).   

4.3 Informacje na temat rodzaju i formy akcji oferowanych lub 
dopuszczanych 

Akcje zwykłe na okaziciela serii M są akcjami zwykłymi na okaziciela, które nie będą miały formy dokumentów i zostaną 
zdematerializowane i zarejestrowane w KDPW. 

4.4 Waluta emitowanych akcji 

Akcje będą emitowane w walucie polskiej. 

Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy) 

4.5 Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z 
akcjami oraz procedury wykonywania tych praw 

Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w Statucie 
Emitenta oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z porady 
osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej. 

Wszystkie akcje Emitenta (w tym akcje oferowane) są akcjami zwykłym na okaziciela.  

Prawa majątkowe związane z papierami wartościowymi Spółki:  

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:  

1) Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 
biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 Kodeksu 
Spo  łek Handlowych). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w 
zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. 
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, kto  rym przysługiwały akcje w dniu 
dywidendy, który może zostać wyznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o 
podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 Kodeksu Spółek 
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Handlowych). Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW 
i GPW. 

Emitent jest obowiązany poinformowaćć KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o 
terminach dnia dywidendy i terminie wypłaty nie później niż 5 dni przed dniem dywidendy. Przekazanie informacji 
następuje poprzez wypełnienie i wysłanie przez dedykowaną stronę internetową KDPW zamieszczonego na niej 
formularza. Emitent ponosi odpowiedzialność za prawidłowość tych informacji oraz ich zgodność z uchwałą 
właściwego organu spółki w sprawie wypłaty dywidendy. 

KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają liczbę papierów 
wartościowych dających prawo do dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach. 
Uczestnicy przesyłają do KDPW informacje o: wysokości środków pieniężnych, które powinny zostać przekazane 
uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy; łączną kwotę należnego podatku dochodowego od osób prawnych, 
który powinien zostać pobrany przez Emitenta od dywidend wypłacanych za pośrednictwem uczestnika; liczbę 
podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którym przysługuje prawo do dywidendy.  

W dniu wypłaty Emitent obowiązany jest postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację prawa 
do dywidendy.  

Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego 
Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą (art. 
348 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych). W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału 
akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z 
dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy 
prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy.  

Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczypospolitą Polską umowy w sprawie zapobieżenia 
podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową w przypadku dochodów z dywidend 
jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku 
dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową. Obowiązek 
dostarczenia certyfikatu ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źźródeł polskich odpowiednie 
dochody. Certyfikat rezydencji ma służyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma zastosować stawkę 
(bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy też ze względu na istniejące wątpliwości potrącić 
podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeżeli nierezydent udowodni, że w 
stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, które przewidywały redukcję 
krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i 
zwrotu nienależnie pobranego podatku bezpośrednio od urzędu  skarbowego. Poza tym nie istnieją inne 
ograniczenia ani szczególne procedury związane z dywidendami w przypadku akcjonariuszy będących 
nierezydentami.  

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów 
zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tą należy pomniejszyć o 
niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z 
zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). 
Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, 
częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat.  

2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru); przy 
zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz może zostać 
pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie spó  łki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia 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.  

3) Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta.  

4) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej 
likwidacji (art. 474 Kodeksu Spółek Handlowych); Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym 
zakresie.  
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5) Prawo do zbywania posiadanych akcji. 

6) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem; w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na 
których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym 
przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, prawo głosu z 
tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych).  

7) Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę (umorzenie 
dobrowolne) (359 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału 
zakładowego spółki. Akcje mogą być umorzone za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na warunkach 
określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.  

Prawa korporacyjne związane z papierami wartościowymi Spółki:  

Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce:  

1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu 
(art. 411 § 1 KSH). Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące 
akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje 
prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w 
dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu, dają prawo 
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w 
dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji 
może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających 
siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery 
dokumentów akcji i stwierdza, iż dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa na walnym 
zgromadzeniu.  

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po 
ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji 
uczestnictwa po walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne 
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.  

Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawiera:  

- firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć   wystawiającego oraz numer zaświadczenia;  

- liczbę akcji;  

- rodzaj i kod akcji;  

- firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;  

- wartość nominalną akcji;  

- imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji;  

- siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji;  

- cel wystawienia zaświadczenia;  

- datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;  

- podpis osoby uprawnionej do wystawienia zaświadczenia.  

Zgodnie z brzmieniem art. 340 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych – w okresie, kiedy akcje spółki publicznej, na których 
ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez uprawniony 
podmiot, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. Każdej akcji przysługuje jeden głos na Walnym 
Zgromadzeniu. Prawo głosu w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego podwyższenia 
kapitału zakładowego bez względu na to, czy akcje te zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału 
zakładowego, czy też tylko w cześci. 

Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusz może 
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można 
ograniczać prawa ustanawiania  pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Zgodnie z art. 4113 
Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik może 
reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki 
publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych 
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pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym rachunku. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w 
walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci 
elektronicznej. Członek zarządu i pracownik spółki nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu, przy czym 
ograniczenie to nie dotyczy spółki publicznej.  

2)  Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w 
porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego Spółki (art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia 
żądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu 
do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z 
tym żądaniem (art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). Ponadto akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę 
kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (art. 
399  § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). 

3)  Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przyznane 
akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 1 Kodeksu Spółek 
Handlowych). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku 
obrad (art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych).  

4)  Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 Kodeksu Spółek 
Handlowych. Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź   dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki 
lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa 
o uchylenie uchwały.  

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje:  

a)  zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,  

b)  akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania 
sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej,  

c)  akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu,  

d)  akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego 
zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.  

W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, 
nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.  

Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności 
uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego 
zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak 
niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały.  

5)  Prawo do żadania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych na 
wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą częśćć kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej 
powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.  

6)  Prawo do żadania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub 
prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na 
wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; 
jeżeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić 
o wyznaczenie takiego rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia uchwały (art. 84 i 85 Ustawy o 
Ofercie Publicznej). 

7) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie z 
art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiazany do udzielenia 
akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej 
porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i 
który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia 
informacji (art. 429 Kodeksu Spółek Handlowych).  

8)  Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (art. 328 § 6 Kodeksu Spółek 
Handlowych).  

Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący ten rachunek wystawia mu na piśmie, 
oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe.  
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Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego 
treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych.  

Świadectwo zawiera:  

a)  firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa;  

b)  liczbę papierów wartościowych;  

c)  rodzaj i kod papieru wartościowego;  

d)  firmę (nazwę), siedzibę i adres Emitenta;  

e)  wartość nominalną papieru wartościowego;  

f)  imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów wartościowych;  

g)  informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych na nich 
obciążeniach;  

h)  datę i miejsce wystawienia świadectwa;  

i)  cel wystawienia świadectwa;  

j)  termin ważności świadectwa;  

k)  w przypadku, gdy poprzednio wystawione świadectwo, dotyczące tych samych papierów wartościowych, było 
nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem terminu swojej ważności – wskazanie, że jest to 
nowy dokument świadectwa;  

l)  podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa, opatrzony pieczęcią 
wystawiającego.  

(art. 10 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi) 

9)  Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z 
odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym 
Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych).  

10)  Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych).  

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska 
i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę 
przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego 
zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą 
elektroniczną, podając adres, na który lista powinna zostać przesłana (art. 407 § 11 Kodeksu Spółek Handlowych).  

11)  Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym 
Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).  

12)  Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, 
złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego 
reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 
Kodeksu Spółek Handlowych).  

13)  Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 
§ 3 Kodeksu Spółek Handlowych).  

W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić 
powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale 
zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się"  i zgłoszone sprzeciwy. Do 
protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy 
głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

14)  Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 
Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od 
dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.  

Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego 
niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu.  
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15)  Prawo do przeglądania wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych dokumentów oraz żądania udostepnienia w lokalu 
spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku 
połączenia spółek), w art. 540 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 § 1 Kodeksu 
Spółek Handlowych (w przypadku przekształcenia spółki).  

16) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej, i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341§7 
Kodeksu Spółek Handlowych). Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga 
akcyjna), do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do 
doreczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę 
wraz z datą wpisu.  

17)  Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w 
stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo 
czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo 
liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie 
porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 
Kodeksu Spółek Handlowych). 

Umorzenie akcji spółki 

Zgodnie z postanowieniami statutu Spółki, akcje mogą być umarzane w sposób i na warunkach określonych uchwałą 
Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia Emitenta o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki 
umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego 
akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału 
zakładowego. 

Zamiana akcji spółki 

Statut Spółki nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących zamiany akcji Spółki. Z przepisów kodeksu spółek handlowych 
wynika uprawnienie akcjonariusza do zażądania zamiany posiadanych przez niego akcji na okaziciela na akcje imienne, jak 
również do zażądania zamiany posiadanych przez niego akcji imiennych na akcje na okaziciela. 

4.6 Podstawa prawna emisji akcji 

Akcje serii M 

Akcje Serii M zostały wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonywanego na podstawie 
Uchwały nr 17/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 czerwca 2013 r.  

Uchwała ta ma następujące brzmienie:  

Uchwała nr 17/06/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M z wyłączeniem prawa 
poboru akcji serii M, w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu 
jednolitego statutu Spółki 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 
431 § 7 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje: 

1.  W celu dofinansowania Spółki podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 29.003.265 zł (dwadzieścia 
dziewięć milionów trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych) do kwoty nie wyższej niż 37.003.265 zł 
(trzydzieści siedem milionów trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych), tj. o kwotę nie wyższą niż 
8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji 
zwykłych na okaziciela Serii M ("Akcje Serii M") o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. 

2.  Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki zostanie przeznaczony 
do podziału między akcjonariuszy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku.  

3.  Akcje Serii M mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.  

4.  Emisja Akcji Serii M nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 
handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty skierowanej wyłącznie do wybranych przez Zarząd podmiotów.  

5.  Cena emisyjna Akcji Serii M wynosić będzie 0,80 (osiemdziesiąt groszy) za akcję.  
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6.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody 
pozbawienia prawa poboru, niniejszym działając w interesie Spółki pozbawia w całości dotychczasowych 
akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Serii M.  

7.  Akcje Serii M nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.  

8.  Wszystkie Akcje Serii M będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

9.  Upoważnia się Zarząd Spółki do: a) złożenia ofert objęcia Akcji Serii M wybranym podmiotom, b) zawarcia umów 
o objęcie Akcji Serii M w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych; c) zawarcia umowy lub umów 
o subemisję inwestycyjną, o ile zawarcie takiej umowy lub umów Zarząd Spółki uzna za uzasadnione; d) dokonania 
wyboru podmiotów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii M; e) ustalenia terminu zawarcia przez Spółkę umowy 
o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych f) złożenia oświadczenia, o którym mowa 
w art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; g) podjęcia wszelkich innych czynności 
prawnych i faktycznych związanych z niniejszym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i emisją Akcji Serii 
M; h) odstąpienia od wykonania niniejszej uchwały tj. emisji Akcji Serii M w całości lub części za zgodą Rady 
Nadzorczej Spółki. 

10.  Ustala się ostateczny termin zawarcia umów o objęcie Akcji Serii M na dzień 31 grudnia 2013 roku;  

11. Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku 
z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, niniejszym zmienia postanowienia § 8 Statutu Spółki 
w ten sposób, że uchyla w całości jego dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść w brzmieniu:  

„ 1. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 133.861.625 (sto trzydzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt 
jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) i nie więcej niż 173.861.625 (sto siedemdziesiąt trzy miliony osiemset 
sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) 
każda. 

2. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 29.003.265 zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzy tysiące dwieście 
sześćdziesiąt pięć złotych) i nie więcej niż 37.003.265 zł (trzydzieści siedem milionów trzy tysiące dwieście 
sześćdziesiąt pięć złotych).” 

12. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.  

4.7 Przewidywana data emisji akcji 

Na Dzień Prospektu Akcje serii M  zostały wyemitowane i zarejestrowane. 

4.8 Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia akcji 

4.8.1 Ograniczenia wynikające ze statutu 

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania akcji na okaziciela Emitenta. 

4.8.2 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej oraz z Ustawy 
o Obrocie Instrumentami Finansowymi 

Obrót papierami wartościowymi Emitenta, jako spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o Ofercie 
Publicznej oraz w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, które wraz z Ustawą o Nadzorze nad Rynkiem 
Kapitałowym, zastąpiły przepisy Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. 

Zgodnie z art. 19 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 

 papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na rynku 
regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu, 

 dokonywanie oferty publicznej subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych na podstawie tej oferty, z wyjątkiem 
oferty publicznej, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 4 i 5 oraz ust. 8 Ustawy o Ofercie Publicznej, wymaga pośrednictwa 
firmy inwestycyjnej. 

Członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci 
albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 
charakterze nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta, praw pochodnych 
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dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać na rachunek własny 
lub osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi 
instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi. Okresem zamkniętym jest: 

 okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 1) lit. a Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi (tj. członka zarządu, rady nadzorczej, prokurenta lub pełnomocnika emitenta lub wystawcy, 
jego pracownicy, biegłego rewidenta albo inne osoby pozostające z emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub 
innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, posiadającą informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w 
organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji 
zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym 
charakterze) informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w 
art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, 

 w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 
pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy 
od pierwszego ze wskazanych, chyba, że osoba fizyczna, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 1) lit. a Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony 
raport, 

 w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy 
dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był 
krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba, że osoba fizyczna, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 1) lit. a Ustawy o 
Obrocie Instrumentami Finansowymi nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został 
sporządzony raport, 

 w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 
pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten 
był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba, że osoba fizyczna, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 1) lit. a 
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których 
został sporządzony raport. 

Osoby, wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami, inne osoby 
pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych 
dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających 
wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej są obowiązane do przekazywania Komisji 
Nadzoru Finansowego oraz Emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których 
mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia 
akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi 
papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o 
dopuszczenie do obrotu na takim rynku. 

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

 kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 

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

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

 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 2% ogólnej 
liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych lub 
o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do innego rynku 
regulowanego albo, 

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

jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę nie później niż w terminie 4 dni roboczych 
od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w 
przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym - nie później niż 
w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji, przy czym za dni sesyjne uważa się dni sesyjne określone przez 
spółkę prowadzącą rynek regulowany w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi 
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oraz ogłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego w drodze publikacji na stronie internetowej. Zawiadomienie powinno 
zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie, o liczbie akcji 
posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji 
i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, a także o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w 
kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Zawiadomienie 
powinno także zawierać informację o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających 
akcje spółki oraz o osobach, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie Publicznej. Zawiadomienie może 
być sporządzone w języku angielskim.  

Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, powinno dodatkowo zawierać 
informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia 
zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, akcjonariusz 
jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym 
Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę. Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po 
rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu, 
zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub 
przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków. 

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej spoczywają także na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył 
określony próg ogólnej liczby głosów w związku z zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, w związku z 
nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już 
wyemitowanych akcji spółki publicznej lub w związku z pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. W przypadku gdy 
obowiązek zawiadomienia powstał w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika 
bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej, zawiadomienie powinno zawierać 
również informacje o liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, jaką posiadacz instrumentu 
finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji, o dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji oraz o dacie wygaśnięcia 
instrumentu finansowego. 

Ponadto obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej powstają w przypadku, gdy prawa głosu są związane z 
papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia. Powyższe obowiązki nie dotyczą jednak sytuacji, gdy 
podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania 
tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono 
zabezpieczenie. 

Stosownie do art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej, nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału 
w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni przez podmiot, którego udział 
w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33% albo o więcej niż 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym 
niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%, może 
nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie nie 
mniejszej niż odpowiednio 10 % lub 5 % ogólnej liczby głosów.  

Ponadto, przekroczenie: 

 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania 
się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, za 
wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o 
którym mowa w podpunkcie poniżej (art. 73 ust. 1 ustawy), 

 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania 
się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki (art. 74 ust. 1 ustawy),  

przy czym w przypadku, gdy przekroczenie tych progów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji 
nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu 
niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub 
zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest 
obowiązany, w terminie 3 miesięcy od przekroczenia odpowiedniego progu, albo do ogłoszenia wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów 
(dotyczy przekroczenia progu 33%) lub wszystkich pozostałych akcji tej spółki (dotyczy przekroczenia progu 66%), albo 
do zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie odpowiednio nie więcej niż 33% (obowiązek zbycia akcji nie dotyczy 
przekroczenia progu 66% ogólnej liczby głosów), chyba że w tym terminie udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów 
ulegnie zmniejszeniu odpowiednio do nie więcej niż 33% lub 66% ogólnej liczby głosów w wyniku podwyższenia 
kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji (art. 73 ust. 2 oraz art. 74 ust. 
2 ustawy). Obowiązek, o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy i art. 74 ust. 2 ustawy ma zastosowanie także w 
przypadku, gdy przekroczenie odpowiednio progu 33% lub 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło w 
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wyniku dziedziczenia, po którym udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu, z tym, że termin 
trzymiesięczny liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów 
(art. 73 ust. 3 oraz art. 74 ust. 5 ustawy).  

Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 lub 2 
ustawy nabył, po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż w 
ramach wezwań lub w wyniku wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 83 ustawy, jest obowiązany, w terminie 
miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z 
wyłączeniem osób, od których akcje zostały nabyte po cenie obniżonej w przypadku określonym w art. 79 ust. 4. 
Ponadto, powyższy przepis stosuje się odpowiednio do podmiotu, który pośrednio nabył akcje spółki publicznej. 

Obowiązki, o których mowa w art. 72 ustawy nie powstają w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym, w ramach 
wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego oraz w przypadku połączenia lub podziału spółki (art. 75 ust. 1 ustawy). 

Zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, obowiązki wskazane w art. 72 i 73 ustawy nie powstają w przypadku 
nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz w okresie 3 lat od dnia zakończenia 
sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej, a zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy, obowiązki o 
których mowa w art. 72-74 ustawy nie powstają w przypadku nabywania akcji: 

 spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są przedmiotem obrotu 
zorganizowanego, 

 od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, 

 w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu egzekucyjnym, 

 zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach 
określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871), 

 obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do korzystania z 
trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu, 

 w drodze dziedziczenia, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 ustawy. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili 
jego wygaśnięcia za wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu 
zabezpieczenia finansowego w rozumieniu powołanej wyżej ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych 
zabezpieczeniach finansowych. 

Zgodnie z art. 76 Ustawy o Ofercie Publicznej, w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na 
zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i 73 Ustawy o Ofercie Publicznej mogą być nabywane wyłącznie akcje innej spółki, 
kwity depozytowe, listy zastawne, które są zdematerializowane lub obligacje emitowane przez Skarb Państwa, a w 
przypadku, gdy przedmiotem wezwania mają być wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi przewidywać możliwość 
sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się w odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 
ustawy. W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania, o 
którym mowa w art. 74 ustawy, mogą być nabywane wyłącznie zdematerializowane akcje innej spółki lub inne 
zdematerializowane zbywalne papiery wartościowe dające prawo głosu w spółce. 

Stosownie do art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w 
wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania, a ustanowienie zabezpieczenia 
powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub 
pośredniczącej w jego udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego 
działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później niż na 14 dni roboczych 
przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji 
Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje i dołączenia do niego 
treści wezwania (art. 77 ust. 2 ustawy). Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne chyba, że po jego 
ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji, a odstąpienie od wezwania ogłoszonego na 
wszystkie pozostałe akcje tej spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie 
pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż w tym wezwaniu (art. 77 ust. 3 ustawy). Po ogłoszeniu wezwania, podmiot 
obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki, której akcji wezwanie dotyczy, przekazuje informację o tym 
wezwaniu, wraz z jego treścią, odpowiednio przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki, a 
w przypadku ich braku – bezpośrednio pracownikom (art. 77 ust. 5 ustawy). W przypadku gdy akcje będące przedmiotem 
wezwania są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie 
członkowskim, podmiot ogłaszający wezwanie jest obowiązany zapewnić na terytorium tego państwa szybki i łatwy dostęp 
do wszelkich informacji i dokumentów, które są przekazywane do publicznej wiadomości w związku z wezwaniem, w sposób 
określony przepisami państwa członkowskiego (art. 77 ust. 6 ustawy). 
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Po otrzymaniu zawiadomienia, Komisja Nadzoru Finansowego może najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów, zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania lub przekazania 
wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż 2 dni (art. 78 ust. 1 ustawy). Żądanie 
Komisji Nadzoru Finansowego doręczone podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, za pośrednictwem którego jest ogłoszone i prowadzone wezwanie, uważa się za doręczone podmiotowi 
obowiązanemu do ogłoszenia wezwania. W okresie pomiędzy zawiadomieniem Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki 
prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje o zamiarze ogłoszenia wezwania, a zakończeniem 
wezwania, podmiot zobowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty zależne od niego lub wobec niego dominujące, a 
także podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki 
publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, 
mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania oraz w sposób w nim określony i 
jednocześnie nie mogą zbywać takich akcji, ani zawierać umów, z których mógłby wynikać obowiązek zbycia przez nie tych 
akcji, w czasie trwania wezwania oraz nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie (art. 77 
ust. 4 ustawy). Po zakończeniu wezwania, podmiot który ogłosił wezwanie jest obowiązany zawiadomić, w trybie, o którym 
mowa w art. 69 ustawy, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym 
w wyniku wezwania (art. 77 ust. 7 ustawy). 

Cena akcji proponowanych w wezwaniu, o którym mowa w art. 72–74 Ustawy o Ofercie Publicznej, powinna zostać ustalona 
na zasadach określonych w art. 79 ustawy. 

Wyliczone wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej spoczywają również na: 

1) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z 
nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej, 

2) funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

 inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

 inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot, 

3) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w 
tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

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

 w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa 
liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz ustawy o 
funduszach inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z 
których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym 
zgromadzeniu, 

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

4) pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do 
wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych 
dyspozycji co do sposobu głosowania,  

5) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te 
podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub 
prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć 
czynności powodujące powstanie tych obowiązków, 

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

W przypadkach wskazanych w pkt. 5 i 6, obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną 
przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt. 5, domniemywa się w przypadku posiadania akcji 
spółki publicznej przez: 

 małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli, 

 osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 
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 mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku 
papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych, 

 jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. 

Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami 
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować według własnego uznania. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków: 

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

 po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt. 4 – wlicza 
się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem;  

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

Podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 Ustawy o Ofercie 
Publicznej nie może do dnia ich wykonania bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub obejmować akcji spółki publicznej, w 
której przekroczył określony w tych przepisach próg ogólnej liczby głosów. 

Stosownie do art. 90 Ustawy o Ofercie Publicznej, przepisów rozdziału 4 ustawy, dotyczącego znacznych pakietów akcji 
spółek publicznych, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych 
regulaminami, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 
zadań związanych z organizacją rynku regulowanego. 

Ponadto przepisu art. 69 ustawy nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez firmę inwestycyjną w celu 
realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 art. 90 ustawy, które łącznie z akcjami już posiadanymi w tym celu uprawniają do 
wykonywania mniej niż 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o ile: 

• prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz 
• firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z Emitentem o realizację zadań, o których 

mowa w ust. 1 art. 90 ustawy, zawiadomi organ państwa macierzystego, o którym mowa w art. 55a ustawy, 
właściwy dla Emitenta, o zamiarze wykonywania zadań związanych z organizacją rynku regulowanego oraz 

• firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 art. 90 
ustawy. 

Przepisów rozdziału 4 ustawy, z wyjątkiem art. 69 i art. 70, oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69 ustawy, nie stosuje się 
w przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi. 

Przepisów rozdziału 4 ustawy nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w ramach systemu zabezpieczania płynności 
rozliczania transakcji, na zasadach określonych przez: 

• Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi; 
• spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 

2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15 tej ustawy; 
• spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi. 
Przepisów rozdziału 4 ustawy nie stosuje się do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz 
podmiotu dominującego firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, pod 
warunkiem, że: 

• spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi portfelami 
prawa głosu niezależnie od podmiotu dominującego; 

• podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu głosowania na 
walnym zgromadzeniu spółki publicznej; 

• podmiot dominujący przekaże do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w punktach 
powyżej, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm 
inwestycyjnych zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych organów nadzoru tych podmiotów. 

Warunki, o których mowa w ust. 1d pkt 1 i 2 art. 90 Ustawy o Ofercie Publicznej uważa się za spełnione, jeżeli: 

• struktura organizacyjna podmiotu dominującego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub firmy inwestycyjnej 
zapewnia niezależność wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej; 

• osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub firmę 
inwestycyjną, działają niezależnie; 
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• w przypadku gdy podmiot dominujący zawarł z towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną 
umowę o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych – w relacjach pomiędzy tym podmiotem a 
towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną zachowana zostaje niezależność. 

Przepisów rozdziału 4 ustawy nie stosuje się także w przypadku nabywania akcji przez Krajowy Depozyt, spółkę której 
Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową - w ramach dokonywanych przez nie rozliczeń 
transakcji. 

Przepisów rozdziału 4 ustawy, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69 ustawy, nie stosuje się 
w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącego wyłącznie jednego 
walnego zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub otrzymaniem takiego pełnomocnictwa 
powinno zawierać informacje dotyczącą zmian w zakresie praw głosu po utracie przez pełnomocnika możliwości 
wykonywania prawa głosu. 

4.8.3 Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o 
Ofercie Publicznej  

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których 
mowa wyżej, w sposób następujący: 

1) na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt.1 lit. a ustawy, która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje 
czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub 1a ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć, w 
drodze decyzji administracyjnej karę pieniężna do wysokości 200.000 złotych (art. 174 ust. 1 ustawy), 

2) na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 ustawy, 
Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 
100.000 złotych, chyba, że osoba ta: 

a. 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;  

b. przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji 
(art. 175 ust. 1 ustawy). 

Ustawa o Ofercie Publicznej reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa wyżej, w 
sposób następujący: 

1) Zgodnie z art. 89 ustawy prawo głosu z: 

 akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego 
osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu 
nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69 lub art. 72 ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy), 

 wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem 
obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy), 

 akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 3 
ustawy), 

nie może być wykonywane. 

Podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, o którym mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2 lub 3 albo 
art. 74 ust. 2 lub 5, nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że wykona w terminie 
obowiązki określone w tych przepisach (art. 89 ust. 2 ustawy). 

Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 art. 89 ustawy, dotyczy także wszystkich akcji spółki 
publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem 
obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 ustawy albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 
lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 ustawy. 
W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt 3 albo art. 
88a albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1 ustawy, podmiot, który nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego zależne nie 
mogą wykonywać prawa głosu z tych akcji. 

2) Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonywane wbrew zakazowi, o którym mowa w ust. 1-2b art. 89 ustawy, nie 
jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem 
przepisów innych ustaw.  

http://lex.adm.uj.edu.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.879883:part=a48u2&full=1
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Zgodnie z art. 97 ustawy, na każdego kto: 

 nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67 ustawy, 

 nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy, lub dokonuje takiego zawiadomienia 
z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, 

 przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72–74 ustawy, 

 nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 ustawy, 

 nie ogłasza lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowiązku zbycia akcji w 
przypadkach, o których mowa w  art. 73 ust. 2 i 3 ustawy, 

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 74 ust. 2 lub 5 
ustawy, 

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym mowa w art. 90a ust. 1 
ustawy,  

 wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 ustawy, w określonym w nim terminie, nie wprowadza niezbędnych zmian lub 
uzupełnień w treści wezwania, albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści, 

 nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji, w przypadkach określonych w art. 74 ust. 3 ustawy, 

 w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub art. 91 ust. 6 ustawy, proponuje cenę niższą niż określona na podstawie 
art. 79 ustawy, 

 bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt. 1 lub 3 albo art. 88a ustawy,  

 nabywa akcje własne z naruszeniem, trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74 oraz art. 79 lub art. 91 ust. 6 
ustawy, 

 dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82 ustawy,  

 nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83 ustawy, 

 wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 ustawy nie udostępnia dokumentów rewidentowi do spraw 
szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień,  

 nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 ustawy,  

 dopuszcza się czynów, o których mowa wyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, 

Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 złotych, przy czym 
może być ona nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych powyżej oraz odrębnie na każdy z podmiotów 
wchodzących w skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego 
głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki. W decyzji, o której mowa powyżej, 
Komisja Nadzoru Finansowego może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności 
wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej i w razie bezskutecznego upływu tego 
terminu powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. 
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4.8.4 Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji wynikający z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji 
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w 
koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 1.000.000.000  euro lub łączny 
obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 
poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod 
uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców 
należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 16 ust. 
1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). Wartość denominowana w EUR podlega przeliczeniu na złote według 
kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego 
poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji (art. 5 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru przejęcia – m.in. poprzez nabycie lub objęcie akcji - bezpośredniej lub 
pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców. 

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę 
zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 2, nie przekroczył 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 
równowartości 10.000.000 euro; 

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich 
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy 
rachunek inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem 
roku od dnia nabycia oraz że: 

a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub 

b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, 
jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji finansowej może przedłużyć w drodze decyzji 
termin, jeżeli udowodni ona, że odsprzedaż akcji nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie przed upływem 
roku od dnia ich nabycia. 

3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia 
wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa 
do ich sprzedaży; 

4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć 
kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy 
przejmowanego; 

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 

-  wspólnie łączący się przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 1; 

-  przedsiębiorca przejmujący kontrolę – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 2; 

-  wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy – w przypadku, o którym 
mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 3; 

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

-  przedsiębiorca dominujący – w przypadku, gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co 
najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych.  

Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od 
dnia jego wszczęcia. 
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Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja 
powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się 
od dokonania koncentracji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje 
dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w decyzji zobowiązać 
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków. Decyzje 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na dokonanie 
koncentracji - koncentracja nie została dokonana. 

Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną 
w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli 
przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym 
mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe 
dane. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków 
sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą 
lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności 
przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru 
koncentracji. 

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach 
określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji lub udziałów zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub 
przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać 
wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. 

Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych 
zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności 
okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów ustawy. 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorstw 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady w Sprawie Koncentracji. 

Rozporządzenie powyższe reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, a więc dotyczące przedsiębiorstw 
i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady w 
Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności 
w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym 
dokonaniem, a po: 

1. zawarciu odpowiedniej umowy, 

2. ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia, lub 

3. nabyciu kontrolnego pakietu akcji. 

Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny 
zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do uzyskania 
zgody na dokonanie takiej koncentracji. 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku gdy: 



Część IV. Dokument ofertowy 

Prospekt Emisyjny Akcji serii M Vistula Group S.A.  219 

 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 mld EUR, oraz 

 łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących 
w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji 
uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym 
państwie członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2.500 mln EUR, 

 w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących 
w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, 

 w każdym z co najmniej trzech w/w Państw Członkowskich  łączny obrót każdego z co najmniej dwóch 
zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 mln EUR,  oraz 

 łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących 
w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji 
uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym 
państwie członkowskim. 

Uznaje się, że koncentracja nie występuje m.in. w przypadku, gdy instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź 
też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, 
prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w 
przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów 
wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa 
wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź zbycia tych papierów 
wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia. 

4.9 Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub 
przymusowego wykupu i odkupu w odniesieniu do akcji 

Ustawa o Ofercie Publicznej wprowadza instytucję przymusowego wykupu oraz przymusowego odkupu. Zgodnie z art. 82 
ustawy, akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami zależnymi od niego lub wobec 
niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez te 
podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub prowadzenia trwałej 
polityki wobec spółki, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje prawo żądania od 
pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. Nabycie akcji w wyniku przymusowego 
wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży 
akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% 
wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu, a ustanowienie zabezpieczenia powinno być 
udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w 
jego udzieleniu. 

Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia 
przymusowego wykupu, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz 
spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje, a jeżeli akcje spółki są notowane na kilku rynkach 
regulowanych – wszystkie te spółki. Do zawiadomienia dołącza się informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie 
od przymusowego wykupu jest niedopuszczalne. 

Na podstawie art. 83 ustawy, akcjonariusz spółki publicznej, może żądać wykupienia posiadanych przez siebie akcji przez 
innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie to składa się na piśmie 
i są mu zobowiązani, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia, zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub 
przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce oraz podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, a także 
solidarnie każda ze stron porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego 
głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, o ile członkowie tego 
porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów. 
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4.10 Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta 
dokonanych przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego 
oraz bieżącego roku obrotowego 

Emitent oświadcza, iż wobec niego w ciągu ostatniego roku obrachunkowego oraz bieżącego roku obrachunkowego osoby 
trzecie nie złożyły publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta. 

4.11 Opodatkowanie. Informacje na temat potrącania u źródła podatków od 
dochodu 

4.11.1 Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz 
podatkiem dochodowym od osób prawnych 

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskiwanych przez osoby fizyczne 
mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegające w Polsce nieograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu) 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy PDOF, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce 
położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum 
interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. 

Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy PDOF, podatek od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 
odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym akcji) wynosi 19% uzyskanego dochodu. Przez dochód z odpłatnego 
zbycia papierów wartościowych rozumieć należy nadwyżkę uzyskanych z tego tytułu przychodów (wartość papierów 
wartościowych wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży), nad kosztami uzyskania przychodu (wydatki poniesione 
na ich nabycie lub objęcie), osiągniętą w roku podatkowym, przy czym w wypadku, gdy cena papierów wartościowych 
wyrażona w umowie bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód z odpłatnego zbycia 
określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej tych papierów wartościowych. Wskazanych dochodów nie łączy się 
z dochodami osiąganymi z innych tytułów. W trakcie roku podatkowego osoby fizyczne uzyskujące dochód z odpłatnego 
zbycia papierów wartościowych nie są obowiązane do zaliczkowej płatności podatku dochodowego. Podatek (ani zaliczka) z 
opisanego powyżej tytułu nie jest także pobierany przez płatników. Natomiast po zakończeniu danego roku podatkowego, 
który w przypadku osób fizycznych tożsamy jest z rokiem kalendarzowym, podatnicy osiągający dochody z odpłatnego 
zbycia papierów wartościowych zobowiązani są wykazać je w rocznym zeznaniu podatkowym, obliczyć należny podatek 
dochodowy i odprowadzić go na rachunek właściwego organu podatkowego.  

W przypadku osiągnięcia straty ze zbycia papierów wartościowych poniesionej w roku podatkowym, strata ta może obniżyć 
dochód uzyskany z tego źródła (tj. ze zbycia papierów wartościowych) w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu 
latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. 
Strata osiągnięta z tytułu zbycia papierów wartościowych nie łączy się ze stratami osiągniętymi przez podatnika z innych 
tytułów (źródeł przychodów).  

Roczne zeznanie podatkowe podatnicy powinni sporządzić w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku 
podatkowym, na podstawie przekazanych im przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich 
jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej do końca lutego roku następującego po 
roku podatkowym imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu. 

Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w wykonywaniu 
działalności gospodarczej, gdyż w takim przypadku przychody z ich sprzedaży kwalifikowane powinny być jako pochodzące 
z wykonywania takiej działalności i rozliczone na zasadach właściwych dla dochodu z tego źródła. 

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskiwanych przez osoby fizyczne 
niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegające w Polsce ograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu) 

W myśl art. 3 ust. 2a Ustawy PDOF, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca 
zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Zgodnie z art. 4a Ustawy PDOF powyższy przepis stosuje 
się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 
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Osoby objęte ograniczonym obowiązkiem podatkowym uzyskujące na terytorium Polski dochody z tytułu odpłatnego zbycia 
papierów wartościowych podlegają identycznym, jak opisane wyżej, zasadom dotyczącym opodatkowania dochodów z 
odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej. W 
myśl art. 30b ust. 3 Ustawy PDOF, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów 
podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji podatkowej.  

Opodatkowanie dochodów z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
uzyskiwanych przez osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. 
podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy PDOF, dochody osób fizycznych podlegających na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w 
zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane są zryczałtowanym 
podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy PDOF, do poboru 
zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub 
wartości pieniężnych (m.in. wypłat z tytułu dywidend) zobowiązane są podmioty dokonujące tych czynności. Płatnicy 
przekazują kwoty podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na 
rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca siedziby płatnika. W 
terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41 Ustawy PDOF, są 
obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca siedziby 
płatnika, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Dochodu z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w 
zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od których pobrany został podatek 
zryczałtowany, nie łączy się z dochodami z innych źródeł i nie ujawnia w rocznym zeznaniu podatkowym.  

Opodatkowanie dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
uzyskiwanych przez osoby fizyczne nieposiadające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(tj. podlegające w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy PDOF, dochody osób fizycznych podlegających na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, uzyskane z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w 
zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowane są zryczałtowanym 
podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, jednakże w przypadku wspomnianej kategorii 
podatników zasady opodatkowania stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których 
stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy PDOF, do poboru zryczałtowanego podatku 
dochodowego od dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych (np. 
wypłat z tytułu dywidend) zobowiązane są podmioty dokonujące tych czynności. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z 
właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową 
możliwe jest pod warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem 
rezydencji podatkowej. Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według 
miejsca siedziby płatnika. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa 
w art. 41 Ustawy PDOF, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego 
właściwy według miejsca siedziby płatnika, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Dodatkowo płatnicy w terminie do 
końca lutego roku następującego po roku podatkowym są obowiązani przesłać podatnikom oraz urzędom skarbowym, 
którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne 
informacje sporządzone według ustalonego wzoru. Na pisemny wniosek podatnika, w związku z zamiarem opuszczenia 
przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej płatnik, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany 
do sporządzenia i przesłania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w 
sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imiennej informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41, 
sporządzonej według ustalonego wzoru.  

Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży akcji uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego od osób 
prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegających w Polsce 
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) 

Na mocy art. 3 ust. 1 Ustawy PDOP, podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. 

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu w Polsce podatkiem 
dochodowym na ogólnych zasadach. Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica między 
przychodem, tj. wartością papierów wartościowych wyrażoną w cenie określonej w umowie sprzedaży, a kosztem jego 
uzyskania, tj. wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie wskazanych papierów wartościowych, przy czym gdy cena 
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papierów wartościowych bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od ich wartości rynkowej, przychód z odpłatnego 
zbycia określa organ podatkowy w wysokości ich wartości rynkowej. Dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
wraz z dochodami z innych źródeł łączy się u podatnika w podstawę opodatkowania i w zależności od przyjętego przez 
podatnika modelu opodatkowania dochodu w trakcie roku podatkowego podlega uwzględnieniu przy obliczaniu zaliczki na 
podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego lub dopiero przy obliczeniu podatku po zakończeniu roku podatkowego. 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy PDOP, podatek od dochodów osiągniętych przez podatników podatku dochodowego od 
osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania.  

Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży akcji uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego od osób 
prawnych nieposiadających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegających w 
Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy PDOP, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub 
zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym, uzyskujący na 
terytorium Polski dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, podlegają identycznym, jak opisane wyżej, 
zasadom opodatkowania, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej. 

Opodatkowanie dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskiwanych przez podatników podatku 
dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PDOP, dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy na terytorium 
Polski posiadają siedzibę lub zarząd, uzyskane z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowane są zryczałtowanym 
podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu. 

Na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy PDOP, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne 
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: (1) wypłacającym 
dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku 
dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; (2) uzyskującym dochody (przychody) z 
dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt. (1), jest spółka podlegająca 
w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce 
ich osiągania; (3) spółka, o której mowa w pkt. (2), posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% akcji w kapitale spółki 
wypłacającej dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych; (4) spółka, o której mowa w pkt, (2) 
nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło 
ich osiągania.  

Zwolnienie stosuje się: (a) jeżeli posiadanie akcji, o którym mowa w pkt. (3) powyżej, wynika z tytułu własności; (b) w 
odniesieniu do dochodów uzyskanych z akcji posiadanych na podstawie tytułu: (A) własności (B) innego niż własność, pod 
warunkiem, że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych akcji nie zostało przeniesione.  

Dodatkowo, zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody 
(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada akcje w spółce wypłacającej te należności w wysokości 10% akcji w kapitale, 
nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat 
nieprzerwanego posiadania akcji, w wymaganej wysokości, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w 
zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych 
dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania akcji w wymaganej wysokości nieprzerwanie 
przez okres dwóch lat podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% 
dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracił prawo do zwolnienia. Odsetki 
nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy podatnik skorzystał ze zwolnienia.  

Zgodnie z art. 26  ust. 1f Ustawy PDOP zastosowanie powyższego zwolnienia jest możliwe pod warunkiem przedstawienia 
przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności z tytułu 
dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych spełnione zostały warunki pozwalające na 
zastosowanie zwolnienia określone w art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy PDOP, tj. że spółka otrzymująca dywidendę lub inne 
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym 
od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.  

Na mocy art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy PDOP, wskazane w tym przepisie podmioty, które dokonują wypłat należności z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych, są obowiązane – jako płatnicy – pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany 
podatek dochodowy. Kwoty podatku przekazane zostają w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
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którym został on pobrany, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według 
siedziby podatnika. W terminie przekazania kwoty pobranego podatku płatnicy są obowiązani przesłać podatnikowi 
informacje o pobranym podatku, sporządzone według ustalonego wzoru. Dodatkowo, zgodnie z art. 26a Ustawy PDOP w 
terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty 
podatku, płatnicy, o których mowa w art. 26 Ustawy PDOP obowiązani są przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje 
naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, roczne deklaracje sporządzone według ustalonego 
wzoru. 

Opodatkowanie dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskiwanych przez podatników podatku 
dochodowego od osób prawnych nieposiadających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. 
podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) 

Osoby objęte ograniczonym obowiązkiem podatkowym, uzyskujące na terytorium Polski dochody z tytułu dywidend oraz 
innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegają identycznym zasadom opodatkowania jak podmioty 
podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie 
stanowią inaczej. 

Dodatkowo na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy PDOP, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z 
dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 
(1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem 
podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; (2) uzyskującym dochody 
(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt. (1), jest 
spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska Państwie Członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; (3) spółka, o której mowa w pkt (2), posiada bezpośrednio nie mniej niż 
10% akcji w kapitale spółki wypłacającej dywidendę; (4) spółka, o której mowa w pkt. (2), nie korzysta ze zwolnienia z 
opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.  

Zwolnienie stosuje się: (a) jeżeli posiadanie akcji, o którym mowa w pkt. (3) powyżej, wynika z tytułu własności; (b) w 
odniesieniu do dochodów uzyskanych z akcji posiadanych na podstawie tytułu: (A) własności (B) innego niż własność, pod 
warunkiem, że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych akcji nie zostało przeniesione.  

Dodatkowo zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody 
(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada akcje w spółce wypłacającej te należności w wysokości 10% akcji w kapitale, 
nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat 
nieprzerwanego posiadania akcji, w wymaganej wysokości, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w 
zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych 
dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania akcji w wymaganej wysokości nieprzerwanie 
przez okres dwóch lat, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% 
dochodów (przychodów) do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracił prawo do zwolnienia. Odsetki 
nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy podatnik skorzystał ze zwolnienia. 

Zwolnienie powyższe ma również odpowiednie zastosowanie do spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 
1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003), 
dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz położonego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego 
zakładu spółki, o której mowa w pkt. (2) powyżej, jeżeli spółka ta spełnia warunki określone w art. 22 ust. 4–4b Ustawy 
PDOP oraz dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
wypłacanych spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości 
swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym określony powyżej bezpośredni udział procentowy w 
kapitale spółki wypłacającej dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wynosi nie mniej niż 
25%; oraz do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy PDOP, przy czym w przypadku Konfederacji 
Szwajcarskiej zwolnienie ma zastosowanie w odniesieniu do podmiotów podlegających w tym kraju opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, a określony powyżej 
bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki wypłacającej dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych wynosi nie mniej niż 25%. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1c oraz ust. 1f Ustawy PDOP, zastosowanie powyższego zwolnienia jest możliwe pod warunkiem 
udokumentowania przez podatnika, tj. spółkę uzyskującą dochody (przychody) z dywidend lub innych przychodów z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych, jego miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niego certyfikatem 
rezydencji podatkowej oraz przedstawienia pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności z tytułu 
dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych spełnione zostały warunki pozwalające na 
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zastosowanie zwolnienia określone w art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy PDOP, tj. że spółka otrzymująca dywidendę lub inne 
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym 
od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.  

W przypadku, gdy podmiotem uzyskującym dochody (przychody) z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w 
zyskach osób prawnych jest: (1) instytucja wspólnego inwestowania posiadająca siedzibę w innym niż Rzeczpospolita 
Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, spełniająca warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 10a Ustawy PDOP; (2) podatnik posiadający siedzibę w 
innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzący program emerytalny w zakresie dochodów związanych z 
gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne, spełniający warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 11a Ustawy PDOP, 
wówczas powyższe zwolnienie może mieć zastosowanie wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez taki podmiot 
jego miejsca siedziby dla celów podatkowych za pomocą certyfikatu rezydencji podatkowej oraz złożenia pisemnego 
oświadczenia, że jest rzeczywistym właścicielem wypłaconych przez płatnika dywidend oraz spełnia warunki określone w art. 
6 ust. 1 pkt 10a i pkt 11a Ustawy PDOP.  

Na mocy art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy PDOP, wskazane w tym przepisie podmioty, które dokonują wypłat należności z tytułu 
dywidend oraz innych należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, są obowiązane – jako płatnicy – pobierać w 
dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej 
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 
udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji 
podatkowej. 

Kwoty pobranego podatku powinny zostać przekazane w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
został on pobrany, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach 
opodatkowania osób zagranicznych. Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, oraz urzędowi skarbowemu informację o 
dokonanych wypłatach i pobranym podatku, sporządzone według ustalonego wzoru. Informację taką płatnik jest 
zobowiązany przesłać do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat. 
Dodatkowo, na pisemny wniosek podatnika, płatnik, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do 
sporządzenia i przesłania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik właściwy w sprawach 
opodatkowania osób zagranicznych, informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, sporządzone według 
ustalonego wzoru 

Zgodnie z art. 26a Ustawy PDOP, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w 
którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnicy, o których mowa w art. 26 Ustawy PDOP, obowiązani są przesłać do 
urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych roczne deklaracje sporządzone według 
ustalonego wzoru. 

4.11.2 Zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów 
sprzedaży papierów wartościowych 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, w związku z art. 1 ust. 4 Ustawy PCC, podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz 
zamiany rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym papierów wartościowych. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania 
czynności cywilnoprawnej i ciąży on – przy umowie sprzedaży – na kupującym. Podstawę opodatkowania stanowi wartość 
rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie 
przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, 
stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez 
odliczania długów i ciężarów. Zasadniczo przy sprzedaży praw majątkowych (w tym papierów wartościowych) stawka 
podatku wynosi 1% podstawy opodatkowania. Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć 
deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia 
powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika, którym w 
przypadku czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego jest notariusz. 

Jednocześnie na podstawie art. 9 pkt 9 Ustawy PCC, zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych jest sprzedaż 
praw majątkowych będących instrumentami finansowymi: (1) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom 
inwestycyjnym; lub (2) dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych; lub (3) 
dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego; lub (4) dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy 
inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu 
zorganizowanego; w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 
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4.11.3 Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy PSD, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności 
rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny oraz 
polecenia darczyńcy. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Podstawę 
opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), 
ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku 
podatkowego. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie 
do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy 
i prawa majątkowe. Stawki podatku mają charakter progresywny i wynoszą od 3% do 20% podstawy opodatkowania, w 
zależności od grupy podatkowej, do jakiej zaliczony został nabywca. Dla każdej grupy istnieją także kwoty wolne od podatku. 
Podatnicy są obowiązani, z wyjątkiem przypadków, w których podatek jest pobierany przez płatnika, złożyć w terminie 
miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o 
nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające 
wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Podatek płatny jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji naczelnika 
urzędu skarbowego ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. 

Na mocy art. 4a ust. 1 Ustawy PSD, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych (w tym 
papierów wartościowych) przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą 
nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy 
od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie sześciu miesięcy od 
dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. W przypadku niespełnienia powyższego 
warunku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców 
zaliczonych do I grupy podatkowej. 

Podatkowi nie podlega nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym papierów wartościowych), jeżeli 
w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego 
pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4.11.4 Informacje na temat potrącania u źródła podatków od dochodu przez Spółkę 

Spółka jako płatnik podatku dochodowego dokonujący wypłat należności z tytułu dywidend oraz innych należności z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych, jest zobowiązana – jako płatnik – pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany 
podatek dochodowy. 

Zgodnie z art. 30 Ordynacji Podatkowej płatnik, który nie wykonał ciążących na nim obowiązków obliczenia, pobrania i 
wpłacenia podatku organowi skarbowemu, odpowiada całym swoim majątkiem za podatek niepobrany lub podatek pobrany, 
a niewpłacony. Powyższej regulacji nie stosuje się jednak, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie 
został pobrany z winy podatnika. W takim przypadku organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika. 

5 INFORMACJE O WARUNKACH EMISJI 

Nie dotyczy. Akcje serii M objęte niniejszym Prospektem nie są przedmiotem oferty publicznej papierów wartościowych. 

6 DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU I USTALENIA 

DOTYCZĄCE OBROTU  

6.1 Wskazanie czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem 
wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na 
rynku regulowanym lub innych rynkach równoważnych 

Zamiarem Emitenta jest, aby 40.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii M było dopuszczonych i wprowadzonych do 
obrotu na rynku regulowanym GPW na rynek podstawowy najdalej w IV kwartale 2013 r. 

Dopuszczenie do obrotu na GPW Akcji serii M Emitenta może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w 
obowiązujących regulacjach Giełdy. 

Według Zarządu Emitenta wszystkie warunki określone w Regulaminie GPW wymagane do wprowadzenia Akcji serii M do 
obrotu na rynku regulowanym są na Dzień Prospektu spełnione. 
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6.2 Rynki regulowane lub rynki równoważne, na których są dopuszczone do 
obrotu akcje tej samej klasy, co akcje oferowane lub dopuszczane do 
obrotu 

Przedmiotem obrotu giełdowego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku 
podstawowym) jest 133.861.625 akcji zwykłych na okaziciela zarejestrowanych pod kodem ISIN PLVSTLA00011. 

Nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub rynku równoważnym inne papiery wartościowe emitowane przez 
Emitenta. 

6.3 Informacja na temat papierów wartościowych będących przedmiotem 
subskrypcji lub plasowania jednocześnie lub prawie jednocześnie co 
tworzone papiery wartościowe będące przedmiotem dopuszczenia do 
obrotu na rynku regulowanym 

Nie istnieją i nie są tworzone żadne inne akcje tej samej lub innej klasy, co Akcje  serii M, które są lub mogłyby być 
przedmiotem jakiejkolwiek oferty prywatnej lub publicznej. 

6.4 Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do 
działań jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniających 
płynność oraz podstawowe warunki ich zobowiązania 

Na Dzień Prospektu emisyjnego Emitent nie zawarł umowy z żadnym podmiotem, który by pełnił dla Emitenta zadania 
animatora Emitenta lub animatora Rynku na runku regulowanym GPW. 

6.5 Działania stabilizacyjne 

Emitent nie przewiduje działań związanych ze stabilizacją kursu Akcji na okaziciela serii M , przed, w trakcie oraz 
bezpośrednio po zatwierdzeniu Prospektu. 

7 INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ  

7.1 Imię i nazwisko lub nazwa i adres miejsca pracy lub siedziby osoby lub 
podmiotu oferującego papiery wartościowe do sprzedaży, charakter 
stanowiska lub innych istotnych powiązań, jakie osoby sprzedające 
miały w ciągu ostatnich trzech lat z emitentem papierów wartościowych 
lub jego poprzednikami albo osobami powiązanymi 

Nie dotyczy – Akcje serii M objęte niniejszym Prospektem nie są przedmiotem oferty publicznej papierów wartościowych i nie 
są objęte sprzedażą przez obecnych właścicieli. 

7.2 Dane na temat oferujących akcje do sprzedaży 

Nie dotyczy – Akcje serii M objęte niniejszym Prospektem nie są przedmiotem oferty publicznej papierów wartościowych i nie 
są objęte sprzedażą przez obecnych właścicieli.  

7.3 Umowy zakazu sprzedaży akcji typu “lock-up” 

Na Dzień Prospektu nie zostały podpisane żadne umowy dotyczące zakazu sprzedaży Akcji Emitenta typu „lock up” przez 
akcjonariuszy. 
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8 KOSZTY EMISJI LUB OFERTY  

8.1 Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowa wielkość wszystkich 
kosztów emisji lub oferty 

Na dzień sporządzenia Prospektu Emitent szacuje, iż wszystkie koszty związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji 
serii M wyniosą około 250.500 zł.  

Tabela. Szacunkowe koszty emisji Akcji Oferowanych (zł) 

WYSZCZEGÓLNIENIE RAZEM 

- koszty sporządzenia Prospektu , z uwzględnieniem kosztu doradztwa  185.000 zł 

- koszty związane z opłatami uiszczanymi w KNF, GPW i KDPW  10.000 zł 

- opłaty skarbowe, sądowe i notarialne 55.500 zł 

- koszty audytu i badania sprawozdań finansowych 0 zł 

- pozostałe koszty 0 zł 

RAZEM 250.500 zł 

Źródło: Emitent 

9 ROZWODNIENIE 

Akcje serii M objęte niniejszym Prospektem nie są przedmiotem oferty publicznej papierów wartościowych, w związku 
z czym nie ma możliwości rozwodnienia. 

10 INFORMACJE DODATKOWE  

10.1 Opis zakresu działań doradców związanych z emisją  

Informacje dotyczące doradców związanych z emisją oraz opis zakresu ich działań zostały przedstawione w pkt. 1 Części III 

oraz pkt. 3.3 Części IV Prospektu. 

10.2 Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez 
uprawnionych biegłych rewidentów, oraz w odniesieniu do których 
sporządzili oni raport  

W Części IV Prospektu nie zamieszczono żadnych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez biegłego 

rewidenta, oraz odnośnie których sporządzili oni jakikolwiek raport lub opinię.  

10.3 Dane na temat eksperta  

W Części IV Prospektu nie zamieszczono raportów ani oświadczeń ekspertów. 

10.4 Informacje od osób trzecich  

W Części IV Prospektu nie zostały zamieszczone żadne informacje pochodzących od osób trzecich. 
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ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik Nr 1: Statut Emitenta  

 

S T A T U T 

VISTULA GROUP Spółka Akcyjna w Krakowie 

tekst jednolity 

 

stan na dzień 16 września 2013 roku 

 

Tekst pierwotny niniejszego statutu zawiera Akt Przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego Zakłady Przemysłu 
Odzieżowego „VISTULA” z siedzibą w Krakowie w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa z dnia 28 marca 1991 roku; 
Akt notarialny z dnia 28 marca 1991 roku, rep. Nr 1700/91 sporządzony przez notariusza Pawła Błaszczaka prowdzącego 
Indywidulaną Kancelarię Notarialną nr 18 przy ul. Długiej 29 w Warszawie. 

Niniejszy tekst jednolity statutu  uwzględnia zmiany wprowadzone w jego  brzmieniu  pierwotnym : 

1. aktem notarialnym rep. Nr 2623/93   z dnia 29.03.1993 r. not. Paweł Błaszczak 

2. aktem notarialnym rep. A Nr 474/94  z dnia 22.01.1994 r.  not. Elżbieta Stelmach 

3. aktem notarialnym rep. A Nr 3301/94 z dnia 14.05.1994 r. z-ca notriusza Bogna Dembowska 

4. aktem notarialnym rep. A Nr 2907/95  z dnia 13.05.1995 r. not. Elżbieta Stelmach  

5. aktem notarialnym rep. A Nr 3310/96  z dnia 18.05.1996 r. not. Elżbieta Stelmach  

6. aktem notarialnym rep. A Nr 2143/97  z dnia 28.05.1997 r.. not. Anna Gaweł 

7. aktem notarialnym rep. A Nr 2289/97  z dnia 06.06.1997 r. not. Anna Gaweł 

8. aktem notarialnym rep. A Nr 7019/99 z dnia 25.06.1999 r. not. Elżbieta Stelmach  

9. aktem notarialnym rep. A Nr 12179/2000 z dnia 30.11.2000 r. not. Elżbieta Stelmach 

10. aktem notarialnym rep. A Nr 6324/2001 z dnia 30.06.2001 r. not. Elżbieta Stelmach 

11. aktem notarialnym rep. A Nr 5447/2002  z dnia 28.06.2002 r. not. Krzysztof Maj  

12. aktem notarialnym rep. A Nr  3408/2005  z dnia 30.03.2005 r.  not. Krzysztof Maj  

13. aktem notarialnym rep. A Nr  7378/2005  z dnia 25.07.2006 r.  not. Katarzyna Kresek- Urbaniak 

14. aktem notarialnym rep. A Nr  14469/2006  z dnia 13.11.2006 r.  not. Krzysztof Maj 

15. aktem notarialnym rep. A Nr  8496/2007  z dnia 28.06.2007 r.  not. Krzysztof Maj 

16. aktem notarialnym rep. A Nr  2639/2008  z dnia 04.09.2008 r.  not.Magdalena Dąbrowska 

17. aktem notarialnym rep. A Nr 2798 /2008  z dnia 26.11.2008 r.   zastępca not.Agnieszka Bochenek 

18. aktem notarialnym rep. A Nr 5364 /2009  z dnia 29.06.2009 r.   zastępca not.Agnieszka Bochenek 

19. aktem notarialnym rep. A Nr 3717 /2012 z dnia 23.04.2012 r.    not. Robert  Ludźmierski 

20. aktem notarialnym rep. A Nr 5990 /2013  z dnia 28.06.2013 r.   not.Agnieszka Bochenek-Perek 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1.  Firma Spółki brzmi: VISTULA GROUP Spółka Akcyjna.  

2.  Spółka może używać w obrocie skrótu: VISTULA GROUP S.A. 

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 
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§ 2 

Siedzibą Spółki jest : Kraków. 

§ 3. 

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. 

2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Przemysłu Odzieżowego 
„VISTULA” w Krakowie. 

§ 4. 

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 

§ 5. 

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne. 

 

II.  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  

§ 6. 

Na przedmiot działalności Spółki składa się: 

1. Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z), 

2. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do 
wyplatania (PKD 16.29.Z), 

3. Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z) 

4. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z), 

5. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), 

6. Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z), 

7. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z), 

8. Produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z), 

9. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z), 

10. Produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.52.Z), 

11. Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów (PKD 32.1), 

12. Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (PKD 32.12.Z), 

13. Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (PKD 32.13.Z), 

14. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z), 

15. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), 

16. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1), 

17. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów 
metalowych (PKD 46.15.Z), 

18. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i 
artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z), 

19. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z), 

20. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z), 

21. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów 
tytoniowych (PKD 47.11.Z), 

22. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.26.Z), 

23. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z), 
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24. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1), 

25. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 
47.75.Z), 

26. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z), 

27. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z), 

28. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z), 

29. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z), 

30. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z), 

31. Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z), 

32. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z), 

33. Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii (PKD 95.25.Z), 

34. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z), 

35. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10), 

36. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), 

37. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z), 

38. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 

39. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( PKD 68.10.Z), 

40. Badanie rynku i opinii publicznej ( PKD 73.20.Z), 

41. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70) 

42. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania(PKD 70.22.Z), 

43. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), 

44. Reklama (PKD 73.1), 

45. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), 

46. Działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 82.9), 

47. Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych (PKD 13.1), 

48. Wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.3), 

49. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych (PKD 13.9), 

50. Produkcja wyrobów pończoszniczych (PKD 14.31.Z), 

51. Produkcja pozostałej odzieży dzianej (PKD 14.39.Z), 

52. Produkcja odzieży skórzanej (PKD 14.11.Z), 

53. Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z), 

54. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z), 

55. Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z), 

56. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z), 

57. Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich 
(PKD 15.12.Z), 

58. Produkcja obuwia (PKD 15.20.Z), 

59. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z), 

60. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z), 

61. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z), 
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62. Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z), 

63. Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z), 

64. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z), 

65. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z), 

66. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z), 

67. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z), 

68. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C) 

69. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), 

70. Produkcja tkanin (PKD 13.20). 

  

III.  KAPITAŁ WŁASNY 

§ 7. 

Kapitał własny Spółki obejmuje jej kapitał zakładowy, kapitał zapasowy i inne kapitały rezerwowe. 

§ 8. 

1. Kapitał zakładowy dzieli się na 173.861.625 (sto siedemdziesiąt trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy 
sześćset dwadzieścia pięć)  akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda. 

2. Kapitał zakładowy wynosi 37.003.265 zł (trzydzieści siedem milionów trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych). 

§ 9. 

3. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 
2.955.400 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych). 

4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda w liczbie nie większej niż 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy), emisji 
akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda w liczbie nie większej niż 3.940.000 
(trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy), emisji akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia 
groszy) każda w liczbie nie większej niż 5.437.000 (pięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy) oraz emisji akcji 
na okaziciela serii L o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda w liczbie nie większej niż 4.000.000 (cztery 
miliony). 

5. Akcje serii C, serii E, serii J oraz serii L obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z warrantów 
subskrypcyjnych serii A, serii B, serii C oraz serii D emitowanych odpowiednio na podstawie uchwały nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2005 r., w brzmieniu zmienionym uchwałą nr 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2005 r., uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 13 listopada 2006 r., uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 
czerwca 2007 r., na podstawie uchwały nr 27/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 
2009 r. oraz na podstawie uchwały nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2012 r.  

§ 10. 

1.  Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. 

2.  Akcje mogą być umarzane w sposób i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

§ 11. 

1.  Bank - Emitent prowadzący emisję akcji Spółki wydaje akcjonariuszom świadectwo depozytowe, stanowiące dowód, że 
osoba w nim określona jest właścicielem akcji na okaziciela znajdujących się w depozycie. 

2.  Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania i wykonywania 
innych praw z akcji. 
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IV.  ORGANY SPÓŁKI 

  § 12. 

Organami Spółki są : 

 Zarząd Spółki, 

 Rada Nadzorcza, 

 Walne Zgromadzenie. 

a)  ZARZĄD SPÓŁKI 

 § 13. 

1.  Zarząd Spółki składa się z 3 - 6 osób. Kadencja Zarządu trwa 3 kolejne lata. Liczbę Członków Zarządu określa Rada 
Nadzorcza. 

2.  Rada Nadzorcza powołuje Zarząd. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. 

3.  Prezes, Wiceprezes, Członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem 
kadencji. 

§ 14. 

1.  Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2.  Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji 
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. 

3.  Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada 
Nadzorcza. 

§ 15. 

1.  Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego 
członka Zarządu łącznie z prokurentem.  

2.  Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.  

§ 16. 

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo 
pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.  

 

b)  RADA NADZORCZA0 

§ 17. 

1.  Rada Nadzorcza składa się z 5 - 6 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. 

2.  Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 

3.  Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje, z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, Walne 
Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji. 

§ 18. 

1.  Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby 
także Sekretarza Rady. 

2.  Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i 
przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. 

3.  Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady. 

§ 19. 

1.  Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 



Załączniki 

Prospekt Emisyjny Akcji serii M Vistula Group S.A.  233 

2.  Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, ma także obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w 
terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej zawartego we 
wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. 

§ 20. 

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały: 

a) na posiedzeniach, 

b)  w trybie pisemnym, 

c) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za 
pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 

3. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w formie pisemnej poprzez podpisanie projektu uchwały przez 
poszczególnych członków Rady ze wskazaniem daty oddania głosu i określeniem, czy oddają głos za uchwałą, przeciw 
uchwale czy wstrzymują się od głosu. Nieodesłanie przez członka Rady Nadzorczej podpisanego w powyższy sposób 
projektu uchwały w terminie 10 dni od dnia wysłania projektu na podany przez Członka Rady jego adres do doręczeń, 
uznaje się za wstrzymanie się od głosu. 

4. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, a w 
przypadku uchwał podejmowanych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość – powiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały. 

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności lub (w przypadku uchwał 
podejmowanych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) 
przy udziale, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw uchwale 
Rady Nadzorczej - decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

6. Jeżeli treść uchwały nie stanowi inaczej, uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Podjęcie 
uchwały w sposób opisany w punkcie 3 niniejszego paragrafu następuje z chwilą jej podpisania przez wszystkich 
członków Rady Nadzorczej albo z upływem 10 dni od dnia wysłania projektu uchwały członkom Rady Nadzorczej. 

7. Rada Nadzorcza może uchwalać, zmieniać, uchylać swój regulamin określający tryb jej działania. 

§ 21. 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej 
należy: 

1) badanie i ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

2) badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo 
pokrycia straty, 

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa w 
poprzednich punktach 1 i 2, 

4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu. 

5) delegowanie członka Rady Nadzorczej, o ile nie narusza to postanowień § 17 ust.1 Statutu,   do czasowego 
wykonywania czynności  członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich czynności, 

6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 

7) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, 

8) wybór biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, 

9) przyjmowanie w formie uchwały dla wewnętrznych celów Spółki jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego 
przez Zarząd Spółki, 

10/ opiniowanie wniosków o umorzenie akcji Spółki. 

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości wymaga zgody Rady Nadzorczej. 
Podjęcie powyższych czynności nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

§ 22. 
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1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 

2. Zasady i wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust. 5. 

3. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład w drodze 
kooptacji nowego członka na okres do końca jej wspólnej kadencji . 

4. Uchwała Rady Nadzorczej o kooptacji podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie. 

5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, 
ustala uchwałą Rada Nadzorcza. 

 

c)  WALNE ZGROMADZENIE 

§ 23. 

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie do dnia 30 czerwca po upływie 
każdego roku obrotowego. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Rady 
Nadzorczej lub na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału 
zakładowego. 

4. Zwołanie przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie 
akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania. 

5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 

1) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisowym terminie, 

2) jeżeli pomimo przedstawienia przez Radę Nadzorczą żądania o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Zarząd 
Spółki nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

§ 24. 

1.  Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 

2.  Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, a w sytuacjach określonych w § 23 ust. 5 Statutu lub Art. 401 § 1 
Kodeksu spółek handlowych, porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Walne Zgromadzenie. 

3.  Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze  reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać 
umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

4.  Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie 
potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

§ 25. 

Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w innych miejscach dopuszczonych przez obowiązujące 
przepisy.  

§ 26. 

1.  Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych 
akcji, jeżeli przepisy Kodeksu spółek  handlowych nie stanowią inaczej. 

2.  Jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego 
głosu. 

§ 27. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut 
nie stanowią inaczej. 

§ 28. 

1. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad 
wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak 
również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych 
uprawnionych do głosowania. 
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2. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki zapadają większością dwóch trzecich głosów w drodze 
jawnego i imiennego głosowania. Uchwały takie wymagają ogłoszenia. 

 § 29. 

1.  Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród 
osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. 

2.  Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. 

 § 30. 

1.  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy : 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły 
rok obrotowy, 

2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat, 

3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich  obowiązków, 

4) zmiana przedmiotu działalności Spółki, 

5) zmiana Statutu Spółki, 

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 

7) połączenie Spółki, podział Spółki, przekształcenie Spółki, 

8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 

9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w 
art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,  

10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub 
sprawowaniu zarządu lub nadzoru,  

11) umarzanie akcji. 

2.  Oprócz spraw wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy 
określone w Kodeksie spółek handlowych. 

3.  Kompetencje wymienione w ust.1 pkt 2, 4, 5, 6, 7, 9 niniejszego paragrafu Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek 
Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach 
powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. 

§ 31. 

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, jeżeli 
uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę 
kapitału zakładowego. 

 

V.  GOSPODARKA SPÓŁKI 

§ 32. 

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki. 

§ 33.  

1.  Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.  Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

§ 34. 

1.  Spółka tworzy następujące kapitały : 

1) kapitał zakładowy, 

2) kapitał zapasowy. 

2.  Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe. 
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3.  Kapitał zapasowy ulega podwyższeniu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy dotychczasową wyceną środków trwałych 
a zaktualizowaną na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz o kwotę wynikającą z innych obowiązujących 
przepisów prawa. 

4.  Zarząd Spółki może tworzyć fundusze zaliczane w ciężar kosztów działalności Spółki za zgodą Rady Nadzorczej. 

§ 35. 

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć organom 
nadzorczym roczne sprawozdanie finansowe wg zasad określonych w odrębnych przepisach oraz sprawozdanie z 
działalności Spółki w tym okresie. 

§ 36. 

1.  Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: 

1) odpisy na kapitał zapasowy, 

2) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, 

3) dywidendę dla akcjonariuszy, 

4) inne cele. 

2.  Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz termin jej wypłaty określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Dywidenda 
może być wypłacona w ratach. 

 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 37. 

1.  Spółka zamieszcza prawem wymagane ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B. 

2.  Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych 
dla wszystkich pracowników.  

 

Załącznik Nr 2: Wykaz odesłań zamieszczonych w Prospekcie  
Emitent włączył do Prospektu przez odniesienie:  

- skonsolidowane informacje finansowe za 2010 r. wraz z opinią biegłego rewidenta (raport roczny Emitenta 

udostępniony 21.03.2011 r.), 

- skonsolidowane informacje finansowe za 2011 r. wraz z opinią biegłego rewidenta (raport roczny Emitenta 

udostępniony 20.03.2012 r.), 

- skonsolidowane informacje finansowe za 2012 r. wraz z opinią biegłego rewidenta (raport roczny Emitenta 

udostępniony 21.03.2013 r.), 

- skonsolidowane informacje finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2013 r. (raport kwartalny 

Emitenta udostępniony 15.05.2013 r.), 

- skonsolidowane informacje finansowe za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 r. wraz z raportem  biegłego 

rewidenta z przeglądu ww. sprawozdania (raport półroczny Emitenta udostępniony 29.08.2013 r.). 

Powyższe raporty dostępne są na stronie Emitenta www.vistulagroup.pl 
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Załącznik Nr 3: KRS Vistula Group S.A.  
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DEFINICJE I SKRÓTY  

Akcje  Wszystkie istniejące akcje zwykłe na okaziciela Emitenta zarejestrowane przez 

właściwy sąd rejestrowy 

Akcje serii M 

 

40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 20 

groszy każda,  

Akcjonariusz  Osoba posiadająca Akcje Emitenta 

Aneks 

Aneks do Prospektu 

Aneks do Prospektu sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie 

Publicznej, przekazany KNF, zatwierdzony przez KNF i opublikowany na 

stronie internetowej Emitenta i Oferującego 

Cena Emisyjna, Cena 

Emisyjna Akcji Serii M 
0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) 

BNP Paribas Bank Polska S.A. BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednia nazwa 

Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie) 

DCG DCG S.A. z siedzibą w Warszawie, podmiot zależny Emitenta 

Dom Maklerski, DM BOŚ S.A.  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA, 00-517 Warszawa, ul. 

Marszałkowska 78/80. 

Doradca Finansowy  Art Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

Doradca Prawny  Ishikawa Brocławik Sajna Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska z 

siedzibą w Krakowie 

Dyrektywa o Prospekcie Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4.11.2003 r. 

Dzień Prospektu Dzień, w którym KNF wydała decyzję ws. zatwierdzenia Prospektu,  

tj. 12.11.2013 r. 

EBIT Zysk operacyjny 

EBITDA Zysk operacyjny powiększony o amortyzację 

Emitent, Spółka, Vistula Group Vistula Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

euro, EUR Jednostka monetarna Unii Europejskiej 

Fortis Bank S.A./N.V. Fortis Bank S.A./N.V. z siedzibą w Belgii 

Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna  

Grupa Emitenta, Grupa Kapitałowa, 

Grupa 

Vistula Group S.A. i podmioty zależne, wskazane w punkcie 7.1 i 7.2 Prospektu 

KDPW, Depozyt Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie 

Kodeks Cywilny, KC Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93, z 
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późn. zm.) 

Kodeks Karny Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553, z 

późn. zm.) 

Kodeks Postępowania Cywilnego, KPC Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. z 1964 r. 
nr 43, poz. 296, z późn. zm.) 

Kodeks Spółek Handlowych, KSH, Ksh. Ustawa z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2013 r., poz. 1030) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie 

Komunikat Aktualizujący Komunikat aktualizujący do Prospektu sporządzony na podstawie art. 52 

Ustawy o Ofercie Publicznej, przekazany KNF i opublikowany na stronie 

internetowej Emitenta i Oferującego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z 

nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej 

NWZA, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Emitenta, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula Group S.A. 

NBP Narodowy Bank Polski 

Obligacje serii D Obligacje Vistula Group S.A. serii D wyemitowane na podstawie uchwały 

Zarządu nr 01/08/2013 z dnia 7.08.2013 r.  

Ordynacja Podatkowa Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 
2012 r. poz. 749, z późn. zm.) 

PKB Produkt krajowy brutto 

PLN, zł, złoty Prawny środek płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej, wprowadzony do obrotu 
pieniężnego od 1 stycznia 1995 roku zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku 
– o denominacji złotego (Dz. U. nr 84, poz. 386, z późn. zm.). 

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1376,  z późn. zm.) 

Prawo Upadłościowe i Naprawcze Ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo Upadłościowe i Naprawcze (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, z późn. zm.) 

Prospekt, Prospekt emisyjny Niniejszy prospekt emisyjny, będący jedynym prawnie wiążącym dokumentem 

zawierającym informacje o Emitencie, Akcjach serii M oraz akcjach 

wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym, sporządzony zgodnie z 

Rozporządzeniem o Prospekcie 

PSR Polskie Standardy Rachunkowości 

Rada Nadzorcza, Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Vistula Group S.A.  
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Emitenta, Rada Nadzorcza Spółki, RN 

Raport Bieżący Przekazywane przez Emitenta informacje bieżące, sporządzone w formie i 

zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 

2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 

informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.), ujawniające dane 

zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia. 

Refinansowanie Zadłużenia Zawarcie przez Emitenta ugody z 25.07.2013 r. z Raport 5 Niestandaryzowany 

Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny z siedzibą w Krakowie, połączone 

z zamianą zadłużenia z tytułu kredytów, objętych ww. ugodą, na zadłużenie 

z tytułu emisji Obligacji serii D, powiązane z emisją Akcji serii M oraz zawarcie 

dwóch warunkowych ugód z 26.07.2013 r.: z Fortis Lease Polska sp. z o.o. 

oraz z BNP Paribas Bank Polska S.A.  

Regulamin Giełdy Papierów 

Wartościowych, Regulamin GPW 

Regulamin GPW, uchwalony Uchwałą Rady GPW Nr 1/1110/2006 z dnia 4 

stycznia 2006 roku, z późniejszymi zmianami. 

Rekomendacja CESR Rekomendacja CESR w sprawie spójnej implementacji Rozporządzenia 

Komisji Europejskiej nr 809/2004 o prospekcie, skrót CESR oznacza Komitet 

Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych. 

Rozporządzenie o sprawozdaniach 

finansowych w prospekcie 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 roku w 

sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i 

skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie 

emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z 2005 r., nr 

209, poz. 1743 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie o Prospekcie, 

Rozporządzenie 809/2004, 

Rozporządzenie 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29.04.2004 wykonujące 

dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji 

zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i 

publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam 

(Dz.U.UE L 149/1 z dnia 30.04.2004, z późn. zm.) 

Rozporządzenie o Rynku Oficjalnych 

Notowań 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie 

szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań 

giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu 

na tym rynku (Dz. U. z 2010 r. nr 84, poz. 547) 

Rynek Regulowany Rynek obrotu instrumentami finansowymi organizowany przez Giełdę 

podlegający nadzorowi KNF 

Statut, Statut Emitenta, Statut Spółki Statut Vistula Group S.A.  

UE, Unia Europejska Unia Europejska, związek państw – członków Wspólnot Europejskich zawarty 

na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej (podpisany w 1992 roku 

w Maastricht, wszedł w życie 1.11.1993 r.) 

Umowa Zmieniająca umowa z 28.07.2009 r. wraz z aneksem z 12.12.2011 r. zawarta z BNP Paribas 

Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Fortis Bank S.A./N.V z siedzibą 

w Belgii, zmieniająca: 

- umowę kredytową nr WAR/2001/08/172/CB z 8.05.2008 r. zawartą z 
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BNP Paribas Bank Polska z późniejszymi zmianami  

- umowę kredytową nr 015052-471-01 z 27.06.2008 r. zawartą z  

Fortis Bank S.A./N.V z późniejszymi zmianami oraz  

- umowę poręczenia z 18.01.2007 r. zawartą z BNP Paribas Bank 

Polska z późniejszymi zmianami.  

USD Dolar amerykański, waluta obowiązująca jako prawny środek płatniczy na 

terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 

Ustawa o Biegłych Rewidentach Ustawa z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o 

nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r.,  nr 77, poz. 649, z późn. zm.) 

Ustawa o funduszach inwestycyjnych Ustawa z dnia 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r., nr 
146, poz. 1546, z późn. zm.) 

Ustawa o niektórych zabezpieczeniach 
finansowych 

Ustawa z dnia 2.04.2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 942,  z późn. zm.) 

Ustawa o Obligacjach Ustawa z dnia 29.06.1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., nr 
120, poz. 1300, z późn. zm.) 

Ustawa o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi, Ustawa o Obrocie 

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) 

Ustawa o Ofercie Publicznej,  

Ustawa o Ofercie 

Ustawa z dnia 29.07.2005 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 Ochronie Konkurencji 

 i Konsumentów  

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 

z 2007 r., nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym  

od Osób Fizycznych, Ustawa PDOF 

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 361,  z późn.  zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym  

od Osób Prawnych, Ustawa PDOP 

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397, z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku od Czynności 

Cywilnoprawnych, Ustawa PCC 

Ustawa z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 101, poz. 649, z późn. zm.)  

Ustawa o Podatku od Spadków 

i Darowizn, Ustawa PSD 

Ustawa z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: 

Dz. U. 2009 r., nr 93, poz. 768, z późn. zm.) 

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

Ustawa z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 46, poz. 276, z 
późn. zm.) 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., 
poz. 330, z późn. zm.) 

Ustawa o Zastawie Rejestrowym Ustawa z dnia 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2009 r., nr 67, poz. 569, z późn. zm.) 



Definicje i skróty 

254  Prospekt Emisyjny Akcji serii M Vistula Group S.A.  

WZA, WZ, Walne Zgromadzenie, Walne 

Zgromadzenie Emitenta, Walne 

Zgromadzenie Spółki 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula Group S.A.  

Vistula Group Vistula Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  

Zarząd, Zarząd Emitenta, Zarząd Spółki Zarząd Vistula Group S.A. 

 


