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DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ 

AKCJI SPÓŁKI 

KOMBINAT KONOPNY SPÓŁKA AKCYJNA 

ul. Berylowa 7F 

82-310 Gronowo Górne 

inwestycja.kombinatkonopny.pl. 

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie w związku 

z ofertą publiczną nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 1.500.000 (słownie: 

jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 

zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. 

 

Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosi 3,00 zł za każdą Akcję Oferowaną. 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument został sporządzony dnia 13 lutego 2023 roku 
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Niniejszy dokument został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 1 

(słownie: jednej) i nie więcej, niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji 

zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) 

każda emitowanych przez spółkę Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie 

Górnym, ul. Berylowa 7F, 82-310 Gronowo Górne. 

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie oraz 

zawiera elementy wskazane w art. 37a ust. 2 Ustawy o Ofercie, tj. podstawowe informacje 

o emitencie papieru wartościowego, w tym informacje finansowe, informacje  

o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty, 

podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych  

z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka 

oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w dokumencie.   

W związku z faktem, że łączna wartość oferty publicznej akcji Emitenta na terytorium Unii 

Europejskiej za okres 12 miesięcy będzie mniejsza niż 1.000.000 euro, do oferty publicznej 

Akcji Oferowanych nie ma zastosowania Rozporządzenie Prospektowe. Tym samym, rodzaj 

oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu ani memorandum informacyjnego, 

a niniejszy materiał ma charakter informacyjny.  

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Niniejszy 

dokument nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, a jedynie 

zawiera opis warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych. Żaden z 

zapisów niniejszego dokumentu nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady 

inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek 

inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Inwestora. Emitent nie 

ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego 

dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym materiale. Odpowiedzialność za 

decyzje podjęte na podstawie niniejszego dokumentu ponoszą wyłącznie osoby lub 

podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności dokonujące, na jego podstawie 

lub na podstawie jakiejkolwiek informacji w nim zawartej, inwestycji związanej z dowolnym 

instrumentem finansowym lub rezygnujące z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od 

dokonania takiej inwestycji. Dokument nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w 

rozumieniu Ustawy o obrocie. 

Potencjalni nabywcy Akcji Oferowanych powinni we własnym zakresie przeanalizować  

i ocenić informacje zawarte w niniejszym dokumencie i Statucie Spółki, a ich decyzja 

odnośnie objęcia Akcji Oferowanych powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami 

uznają za stosowną. 

Ponadto Emitent nie składa żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, 

które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych 

związanych z Akcjami Oferowanymi lub jakimkolwiek świadczeniem Emitenta. Jest 

wskazane, aby każdy Inwestor rozważający objęcie Akcji Oferowanych, zasięgnął porady 

profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich aspektach podatkowych 

związanych z Akcjami Oferowanymi. 

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje, wiąże się z ryzykiem utraty kapitału 

w całości lub w części. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą 

inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje spółek niepublicznych a ich decyzje 

inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego 

sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym. 



Strona 3 z 115 

Emitent nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie 

niniejszego dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym materiale.  

Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza 

granicami Polski niniejszy dokument nie może być traktowany jako propozycja lub oferta 

nabycia. Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, 

Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie go 

stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, 

zgłoszenia czy uzyskania zezwolenia. Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy 

dokument nie może być traktowany jako rekomendacja, propozycja lub oferta nabycia 

Akcji Oferowanych. Niniejszy dokument, ani też Akcje Oferowane nie były przedmiotem 

rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności w 

Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym 

dokumentem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych 

Ameryki). Każdy Inwestor nie będący obywatelem polskim lub zamieszkały lub 

przebywający lub mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien 

zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się 

do niego stosować. Oferta nie jest skierowana do rezydentów amerykańskich (US Persons) 

w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej 

ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 r. (US Securities Act 1933) oraz do osób 

przebywających na terenie USA.  

Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie, niniejszy dokument nie był zatwierdzony ani 

weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, ze względu na brak 

takiego wymogu. 
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1. DEFINICJE 

Pojęcia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają następujące znaczenie: 

Akcje Oferowane ma znaczenie określone w punkcie 3.1; 

Dokument Ofertowy oznacza niniejszy dokument zawierający informacje o ofercie 

publicznej Akcji Oferowanych; 

Emitent, Spółka oznacza Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Gronowie Górnym; 

GPW, Organizator ASO oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;  

Inwestor oznacza osobę zainteresowaną objęciem Akcji Oferowanych; 

KNF oznacza Komisję Nadzoru Finansowego; 

Kodeks Cywilny  oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;  

Kodeks spółek 

handlowych 

oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks 

spółek handlowych; 

KDPW ma znaczenie określone w punkcie 3.7; 

NewConnect, ASO ma znaczenie określone w punkcie 3.7;  

MSIG oznacza Monitor Sądowy i Gospodarczy; 

Oferta oznacza ofertę publiczną Akcji Oferowanych; 

Połączenie  ma znaczenie określone w punkcie 1.5;  

Regulamin ASO oznacza Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z 

załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 

Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm.; 

Rozporządzenie MAR oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na 

rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 

2003/125/WE i 2004/72/WE; 
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Rozporządzenie 

Prospektowe 

oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 

prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą 

publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do 

obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 

2003/71/WE;  

Uchwała Emisyjna ma znaczenie określone w punkcie 3.2; 

Uchwała ws. Ustalenia 

Ceny Emisyjnej 

ma znaczenie określone w punkcie 3.3; 

Ustawa o Obrocie oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi; 

Ustawa o Ofercie oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych.  

 

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 

1.1. Dane rejestrowe 

Firma: Kombinat Konopny Spółka Akcyjna 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska  

Siedziba i adres: Berylowa 7F 

82-310 Gronowo Górne 

Adres poczty elektronicznej: inwestorzy@kombinatkonopny.pl  

Adres strony internetowej: kombinatkonopny.pl 

KRS: 0000864387 

NIP: 5783144484 

REGON: 387374060 

mailto:inwestorzy@kombinatkonopny.pl
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Przepisy prawa zgodnie z 

którymi działa Emitent: 

Emitent działa na podstawie Kodeksu spółek 

handlowych oraz innych powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa polskiego, a 

także Statutu Spółki. 

1.2. Struktura akcjonariatu 

Strukturę akcjonariatu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego w 

zakresie akcjonariuszy posiadających akcje stanowiące co najmniej 5% kapitału 

zakładowego przedstawia tabela poniżej.  

Wyszczególnienie  Liczba akcji 
Udział w 

kapitale 
Liczba głosów 

Udział w 

głosach 

Maciej Kowalski  20.193.748 71.70% 40.193.748 83,45% 

Pozostali 7.972.252 28,30% 7.972.252 16,55% 

Łącznie 28.166.000 100% 48.166.000 100% 

Źródło: Emitent  

Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego na 

podstawie Uchwały Emisyjnej w zakresie akcjonariuszy posiadających akcje stanowiące co 

najmniej 5% kapitału zakładowego, przy założeniu objęcia maksymalnej liczby Akcji 

Oferowanych, przedstawiać się będzie następująco: 

Wyszczególnienie  Liczba akcji 
Udział w 

kapitale 
Liczba głosów 

Udział w 

głosach 

Maciej Kowalski  20.193.748 68,07% 40.193.748 80,93% 

Pozostali 7.972.252 26,87% 7.972.252 16,05% 

Akcjonariusze akcji 

serii E 

1.500.000 5,06% 1.500.000 3,02% 

Łącznie 29.666.000 100% 49.666.000 100% 

 

Źródło: Emitent 

1.3. Wysokość kapitału zakładowego  

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego kapitał zakładowy Emitenta 

wynosi 2.816.600,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset szesnaście tysięcy sześćset 

złotych) i dzieli się na 28.166.000 (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto sześćdziesiąt 

sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Kapitał zakładowy pokryty jest w 

całości, przy czym akcje serii A pokryte zostały przez większościowego akcjonariusza, 
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Macieja Kowalskiego, wkładem niepieniężnym w postaci 70.000 (słownie: siedemdziesiąt 

tysięcy) udziałów w spółce Kombinat Konopny sp. z o.o. z siedzibą w Gronowie Górnym, 

co odpowiadało wszystkim udziałom w kapitale zakładowym tej spółki. W dniu 2 czerwca 

2021 roku doszło do połączenia Spółki ze spółką Kombinat Konopny sp. z o.o. 

1.4. Uprzywilejowanie akcji serii A  

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego, akcjonariuszem posiadającym 

wszystkie akcje serii A jest Maciej Kowalski. Wszystkie akcje serii A są uprzywilejowane co 

do głosu, w ten sposób, że na 1 (słownie: jedną) akcje serii A przypadają 2 (słownie: dwa) 

głosy na Walnym Zgromadzeniu. Rozkład głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień 

sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego oraz po rejestracji podwyższenia kapitału 

zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej, przy założeniu objęcia maksymalnej liczby 

Akcji Oferowanych, przedstawiają tabele zamieszczone w punkcie 2.2 powyżej. Emitent 

zakłada utrzymanie uprzywilejowania akcji serii A również po wprowadzeniu Akcji 

Oferowanych do obrotu w ASO. Akcje serii A nie będą obecnie przedmiotem ubiegania się 

o ich wprowadzenie do obrotu w ASO. 

1.5. Połączenie spółki Kombinat Konopny sp. z o.o. ze Spółką 

W dniu 2 czerwca 2021 roku w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym 

zarejestrowane zostało połączenie spółki Kombinat Konopny sp. z o.o. z siedzibą w 

Gronowie Górnym ze Spółką („Połącznie”). Połączenie zostało przeprowadzone na 

podstawie planu połącznia uzgodnionego i podpisanego w dniu 25 lutego 2021 roku przez 

łączące się spółki. Połącznie odbyło się w trybie art. 491 § 1 KSH, tj. poprzez przejęcie 

spółki Kombinat Konopny sp. z o.o. przez Spółkę, przy czym mając na uwadze, że fakt, że 

Spółka posiadała 100% udziałów w spółce Kombinat Konopny sp. z. o.o. Połączenie 

nastąpiło bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki.    

1.6. Organy zarządzające i nadzorcze spółki 

1.6.1.Zarząd  

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego w skład Zarządu wchodzi Maciej 

Kowalski, który pełni funkcje Prezesa Zarządu Spółki.  

Maciej Kowalski - Prezes Zarządu  

Konopny przedsiębiorca, rolnik i aktywista. Założyciel i główny akcjonariusz Spółki. Z 

popularyzacją wiedzy o konopiach, ich uprawą i przetwórstwem związany od blisko 20 lat. 

Przed stworzeniem Kombinatu Konopnego założyciel i prezes Zarządu pierwszej prywatnej 

firmy konopnej w Polsce (HemPoland), sprzedanej później z powodzeniem do 

kanadyjskiego holdingu giełdowego. Wcześniej m.in. właściciel sklepu ogrodniczego, 

rzecznik prasowy Wolnych Konopi i red. nacz. Gazety Konopnej Spliff. Prelegent 

niezliczonej ilości konferencji od Portugalii po Syberię (a wkrótce także USA), gościnny 

wykładowca na uczelniach w Polsce i we Włoszech, laureat „Orła Polskiego Rolnictwa” 

Tygodnika Wprost, z szeroką siecią kontaktów biznesowo-konopnych na całym świecie. 

Absolwent Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w 

Krakowie oraz Polityki Ekonomicznej na Universiteit Antwerpen, a także rolnik po Szkole 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz włókiennik po Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

1.6.2.Rada Nadzorcza 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego skład Rady Nadzorczej Spółki 

wchodzą: 
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1) Beata Plutowska 

2) Katarzyna Barcikowska 

3) Karolina Gawałkiewicz 

4) Ewa Kowalska 

5) Mirosław Kowalski 

1.7. Ogólny zarys działalności   

1.7.1.Informacje wstępne 

 

Spółka stanowi unikalne połączenie ośrodka badawczego, przedsiębiorstwa produkcyjnego 

oraz biznesu e-commerce. Misją Spółki jest wytwarzanie i sprzedaż najbliższych naturze 

produktów konopnych, a także edukacja społeczeństwa w zakresie uprawy, przetwórstwa 

i bezpiecznego korzystania z konopi. 

 

Źródło: Spółka, dane finansowe nieaudytowane; oceny pochodzą z portali ceneo.pl, 

allegro.pl i trustpilot.com. 

Twarzą i założycielem Kombinatu Konopnego S.A. jest Maciej Kowalski – pionier branży, 

od kilkunastu lat zawodowo związany z konopiami. 

Spółka opiera się na dwóch filarach, którymi są zielarstwo i włókiennictwo. Przez 3 lata 

istnienia zdołała zbudować atrakcyjną ofertę produktów konopnych, a także przeprowadziła 

rewolucję cenową w kategorii naturalnych wyrobów z CBD. Obecnie Emitent skupia się na 

intensywnym rozwoju sektora włókienniczego, w którym może pochwalić się pierwszymi 

produktami takimi jak konopne włókniny czy wypełnienia do materaców, kołder i kurtek. 

Spółka tworzy zespół konopnych zapaleńców, który podejmuje się próby odbudowania 

polskiego sektora konopnego i przywrócenia mu należnego miejsca po latach bycia w 

zapomnieniu. 
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1.7.2.Działalność Spółki 

Spółka zajmuje się uprawą legalnych w całej Unii Europejskiej konopi, z których powstają 

przyjazne zdrowiu i środowisku suplementy diety. Oprócz produkcji i sprzedaży 

naturalnych produktów zielarskich zajmuje się przerobem konopi na cele włókiennicze. 

Spośród setek firm konopnych, Spółka wyróżnia się kompleksowym podejściem do 

wykorzystania możliwości, które dają te rośliny. 

Od konkurencji Spółkę odróżnia także niezależność, tj. dążenie do realizacji całego procesu 

produkcyjnego, od ziarna aż po sklepową półkę, pod kontrolą Emitenta. Prowadzenie 

biznesu bez zlecania prac podwykonawcom to z jednej strony duże wyzwanie, ale 

długoterminowo zapewnia także stabilność i odporność na zawirowania na rynku usług. 

 

Źródło: Spółka 

Długofalowy cel Spółki jest jasny: przywrócenie konopiom ich dawnej świetności. 

Tradycje konopne polskiego rolnictwa sięgają co najmniej wieków średnich. Ostatnie 

dekady to załamanie tej gałęzi gospodarki, a Spółka wierzy, że ponowny jej rozkwit jest 

możliwy. Częściowo udało się to zrobić poprzez rewolucję cenową na rynku produktów z 

CBD – dzięki dopracowanej niemal do perfekcji metodzie maceracji zdekarboksylowanego 

suszu konopnego Spółka jest w stanie dostarczać na rynek pełnowartościowy produkt w 

konkurencyjnej cenie. 

Dzięki dotychczasowym działaniom oraz kapitałowi pozyskanemu podczas 

przeprowadzonych dwóch rekordowych pod względem czasu emisji crowdinwestingowych 

Emitent zdołał między innymi wprowadzić na rynek serię naturalnych suplementów 

ziołowych oraz znacząco poszerzyć całą ofertę produktową: pojawiły się linia 

kosmetyczna oraz seria dedykowana zwierzętom. 

Podstawową linię produktów Spółka uzupełniła także o olej CBD FORTE (2x większa 

zawartość kannabinoidów w stosunku do bazowego produktu) olej CBD RAW (z 

kwasem kannabidiolowym) oraz olej CBD PREMIUM, który jest szczytowym osiągnięciem 

w kategorii olejów tworzonych metodą maceracji zdekarboksylowanego suszu konopnego.  
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W 4 kwartale 2022 Spółka zaczęła także stawiać na płatną reklamę. Na efekty nie trzeba 

było długo czekać - końcówka 2022 roku i styczeń 2023, w którym Spółka osiągnęła 

przychody ze sprzedaży przewyższające te z grudnia 2022 roku (według wstępnych, 

nieaudytowanych danych), pokazały, że zwiększanie zasięgu poprzez odpowiedzialnie 

planowane płatne działania promocyjne potrafi wręcz skokowo podnieść łączną wartość 

sprzedaży produktów Spółki, a także zapewnić większą rozpoznawalność samej marki. 

 

Źródło: Spółka, dane nieaudytowane. 

Emitent poczynił również znaczne postępy w sektorze włókienniczym, który finalnie, po 

wielu latach wytężonych prac, zaczyna przynosić pierwsze przychody ze sprzedaży. 

Włókniny Spółki trafiają do firm produkujących ocieplaną odzież. Spółka jest także na 

etapie nadawania ostatecznego kształtu naturalnym, przyjaznym dla organizmu 

kołdrom oraz pościelom, jak również kończy przygotowania do uruchomienia pierwszej w 

pełni lokalnej przędzalni konopnej, dzięki której wejdzie na główny i najbardziej opłacalny 

segment produkcji włókienniczej – produkcję i sprzedaż materiału konopnego, z których 

powstaną nowoczesne i ekologiczne tekstylia.  
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Jednym z sukcesów Spółki jest także uruchomienie pierwszego od dziesięcioleci zakładu 

dekortykacji słomy konopnej, w której dzieli się surowiec 

na włókno i paździerze. Paździerze oferowane przez Spółkę trafiają m.in. na place budowy 

(jako ekologiczny materiał budowlany) oraz do stadnin (jako ściółka dla koni) w całym 

kraju. 

 

Oprócz działalności badawczo-produkcyjno-handlowej Spółka podejmuje inicjatywy o 

charakterze edukacyjnym w zakresie związanym z konopiami. Zespół Spółki prowadzi 

edukacyjnego bloga, rokrocznie organizuje akcję promującą zakładanie własnych 

ogródków konopnych, pojawia się na wielu imprezach, których tematyka nie ogranicza się 

wyłącznie do konopi. 

Sukces medialny Spółka zawdzięcza nie tylko postawie Prezesa Zarządu, Macieja 

Kowalskiego, ale także rekordowej pierwszej emisji akcji (4,2 mln akcji sprzedane w około 

40 minut). Kolejny sukces z grudnia 2021 tylko potwierdził gigantyczne zainteresowanie 

działalnością Spółki. Zaufanie prywatnych inwestorów spowodowało, że zapisy na akcje w 

ostatniej ofercie publicznej akcji serii D zostały zakończone w 420 sekund, obejmując akcje 

o wartości (łącznej cenie emisyjnej) 4,5 mln złotych na dalszy rozwój. Tym samym Spółka 

ustanowiła nowy rekord w polskim crowdinvestingu.  

Wiarygodność Spółki jako dostawcy produktów wysokiej jakości potwierdzają opinie 

klientach wyrażane w największych marketplace’ach, porównywarkach cen, serwisach 

zajmujących się zbieraniem opinii oraz na naszej stronie internetowej.   
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1.7.3.Realizacja celów emisji akcji serii D  

 

Źródło: Spółka. 

Spółka zrealizowała wszystkie zakładane cele określone w poprzedniej emisji (tj. w ramach 

oferty publicznej akcji serii D), z jednym wyjątkiem – ekspansji zagranicznej. Spółka 

przeprowadziła badanie opinii publicznej, w wyniku, którego okazało się, że przed 

rozszerzeniem oferty na rynki zagraniczne, Spółka powinna skupić się na maksymalnym 

zlojalizowaniu polskich klientów, a także pozyskaniu tych, do których jeszcze nie dotarła 

ze swoim przekazem marketingowym. W związku z powyższym środki pierwotne zakładane 

na ten cel zostały rozdysponowane na pozostałe cele emisji akcji serii D, w szczególności 

rozbudowę zakładu oraz zwiększenie zatrudnienia. 

Uruchomienie przez Spółkę programu lojalnościowego na proklienckich warunkach 

zdecydowanie zwiększyło średnią wartość koszyka zakupowego, a dzięki sukcesom 

pierwszych płatnych kampanii w Q4 2022 na rodzimym rynku, Emitent widzi duży potencjał 

do istotnego zwiększenia udziału w polskim rynku produktów konopnych. W najbliższym 

czasie Spółka skupi się na realizacji tego celu, aż do momentu uzyskania odpowiedniego 

nasycenia rynku krajowego.  

Spółka podejmuje jednak działania, które ułatwią zakładane rozszerzenie działalności o 

rynki zagraniczne w przyszłości. Wydatki na ten cel sfinansowane środkami z emisji akcji 

serii D posłużyły głównie do pozyskania kontaktów z kontrahentami zagranicznymi oraz 

na samo rozpoznanie rynków. Dzięki temu udało się zrealizować współprace z kilkoma 

jednostkami, które finalnie zleciły Spółce produkcję wyrobów pod marki własne. Obecnie 

trwają także zintensyfikowane prace nad wdrożeniem certyfikatu ISO, który ma znacząco 

wspomóc pozyskiwanie zagranicznych kontrahentów.  

1.7.4.Historia 

Kluczowe wydarzania z historii działania Spółki:  

Q2 2019 

https://kombinatkonopny.pl/stres-i-bezsennosc-jak-polacy-korzystaja-z-cbd/
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Założenie Spółki Kombinat Konopny sp. z o.o. 

Q4 2019 

Wprowadzenie do asortymentu pierwszego produktu — Zioła na dobry nastrój 

Q3 2020 

• Wniesienie aportem nieruchomości, w których dziś znajduje się siedziba i zakład 

produkcyjny Spółki, 

• Założenie Spółki Kombinat Konopny S.A. 

Q4 2020 

Emisja akcji serii B (subskrypcja otwarta). 

Q1 2021 

Rozpoczęcie inwestycji - budowa dwóch hal łukowych. 

Q2 2021 

Rozpoczęcie budowy profesjonalnej suszarni surowca zielarskiego. 

Q3 2021 

• Emisja akcji serii C (subskrypcja prywatna), 

• Wprowadzenie do asortymentu oleju konopnego i oleju CBD, 

Q4 2021 

• Rozpoczęcie inwestycji — zakup i montaż kontenerów, w których dziś mieszczą się 

pomieszczenia biurowe, 

• Emisja akcji serii D (subskrypcja otwarta 4,5 mln zł w akcjach sprzedane w 420 

sekund!), 

Q1 2022 

• Wprowadzenie do asortymentu oleju CBD FORTE, 

• Wprowadzenie do asortymentu oleju CBD w formie paszy uzupełniającej dla zwie-

rząt, 

• Rozpoczęcie inwestycji — budowa drugiej hali produkcyjnej z zapleczem socjal-

nym.   

Q2 2022 

Premiera nowej odsłony sklepu internetowego www.kombinatkonopny.pl. 

Q3 2022 

Wejście na marketplace Allegro, 

Q4 2022 

Premiera Konopi i grzybów i rozpoczęcie testów płatnych kanałów sprzedaży. 

Q1 2023 

Premiera olejów do brody i włosów i pobicie rekordu miesięcznej sprzedaży z sierp-

nia 2021  (165 tys. zł) w naszym sklepie internetowym www.kombinatkonopny.pl. 

http://www.kombinatkonopny.pl/
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Źródło: Spółka; opis działalności historycznej od czerwca 2021 roku obejmuje Kombinat 

Konopny sp. z o.o., spółkę przejętą przez Emitenta.  

1.7.5.Zespół 

Osoby odpowiedzialne za powodzenie projektu:  

 

Maciej Kowalski – Prezes Zarządu Spółki  

Konopny przedsiębiorca, rolnik i aktywista. Założyciel i główny 

akcjonariusz Spółki. Z popularyzacją wiedzy o konopiach, ich 

uprawą i przetwórstwem związany od blisko 20 lat. Przed 

stworzeniem Kombinatu Konopnego założyciel i prezes Zarządu 

pierwszej prywatnej firmy konopnej w Polsce (HemPoland), 

sprzedanej później z powodzeniem do kanadyjskiego holdingu 

giełdowego. Wcześniej m.in. właściciel sklepu ogrodniczego, 

rzecznik prasowy Wolnych Konopi i red. nacz. Gazety Konopnej 

Spliff. Prelegent niezliczonej ilości konferencji od Portugalii po 

Syberię (a wkrótce także USA), gościnny wykładowca na uczelniach w Polsce i we 

Włoszech, laureat „Orła Polskiego Rolnictwa” Tygodnika Wprost, z szeroką siecią kontaktów 

biznesowo-konopnych na całym świecie. 

Absolwent Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w 

Krakowie oraz Polityki Ekonomicznej na Universiteit Antwerpen, a także rolnik po Szkole 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz włókiennik po Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

  

Dr inż. Beata Plutowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki 

Związana z branżą konopną od 9 lat, kiedy razem z Maćkiem 

zakładali HemPoland, w którym opracowała technologię produkcji 

olejków CannabiGold.  

Wcześniej pracownik naukowy m.in. zakładów farmaceutycznych 

Polpharma, Komisji Europejskiej i Politechniki Gdańskiej. Z 

wykształcenia chemik-analityk po biotechnologii i chemii analitycznej 

PG. 

 

Mirosław Kowalski – Członek Rady Nadzorczej  

Z wykształcenia mgr inż. po Politechnice Gdańskiej, zaś zadow 

odowo m.in. Prezes Zarządu i współtwórca portalu gratka.pl, wice-

prezes Polska Press, menedżer w grupie ZPR (ESKA) oraz dyrektor w 

grupie farmaceutycznej Neuca. W Kombinacie odpowiada za marke-

ting i reklamę w internecie.  
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Katarzyna Białęcka – kierownik produkcji 

Produkcją olejków CBD zajmuje się od 6 lat, natomiast w Kombinacie 

odpowiada za… prawie wszystko co związane z produkcją zielarską :)    

Pilnuje całego łańcucha produkcji, od zbiorów z pola, przez przygotowanie 

surowca do produkcji i tłoczenie maceratów, po konfekcjonowanie, 

kapsułkowanie, etykietowanie i ostateczne wydanie do sprzedaży.  

Absolwentka ochrony środowiska i inżynierii ekologicznej na PWSZ w 

Elblągu.  

 

Dr inż. Wojciech Chwiałkowski - Dyrektor ds. Badań i Rozwoju 

 

Zawodowo z konopiami związany od 8 lat, kiedy jako Kierownik Działu 

B+R w Elbląskim Parku Technologicznym pomagał Maćkowi w 

stawianiu pierwszych kroków w ekstrakcji kannabinoidów.  

Autor kilkudziesięciu publikacji, ekspertyz i patentów w dziedzinie 

olejów roślinnych. Absolwent Wydziału Paliw i Energii, Wydziału 

Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki 

Krakowskiej z zakresu Zarządzania Środowiskowego – ISO 14000. Doktor nauk 

ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 

W Kombinacie zajmuje się pracami B+R, szczególnie w zakresie produktów 

przemysłowych. Włókiennik po Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 

Olga Jabłońska – Kierownik ds. Badań i Rozwoju   

 Z analizą profilu kannabinoidowego w konopiach związana od 8 lat. 

W Kombinacie pojawiła się, zgodnie ze swoim wykształceniem i do-

świadczeniem jako analityk – ale w międzyczasie zajęła się również 

prowadzeniem naszych kont społecznościowych, tworzeniem prototy-

pów nowych produktów, ustalaniem dawek, czy szeroko rozumianymi 

działaniami marketingowymi. Absolwentka Wydziału Chemii Uniwer-

sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ze specjalizacją chemik-anali-

tyk. Prywatnie autorka bloga kulinarno-konopnego miligramy.pl.  

1.7.6.Plan wprowadzenia akcji Spółki na NewConnect 

Spółka pierwotnie planowała na drugi kwartał 2022 roku złożenie wniosku o wprowadzenie 

akcji Spółki do obrotu na rynku New Connect. Ze względu na niekorzystną sytuację 

rynkową spowodowaną czynnikami makroekonomicznymi i geopolitycznymi Spółka podjęła 

decyzję o opóźnieniu realizacji tego procesu, mając przede wszystkim na względzie interes 

akcjonariuszy Spółki.  

Spółka kontynuuje jednak prace mające na celu wprowadzenie jej akcji do obrotu 

zorganizowanego i zakłada, że złożenie wniosku o to wprowadzenie nastąpi na przełomie 

II i III kwartału 2023 roku.  
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W dniu 18 listopada 2021 roku Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie 

ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym 

Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd do podjęcia 

wszelkich kroków niezbędnych do zarejestrowania akcji w Krajowym Depozycie Papierów 

Wartościowych oraz wprowadzenia akcji do obrotu na NewConnect. Zamiarem Spółki jest 

wprowadzenia Akcji Oferowanych razem z akcjami serii B, C i D. Akcje serii A nie będą 

obecnie przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu.  

Spółka podtrzymuje jednocześnie zamiar przeprowadzenia procesu ubiegania się o 

dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW w 2025 

roku. 

Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego zarówno w Alternatywnym 

Systemie Obrotu, jak i ewentualne przyszłe wprowadzenie i dopuszczenie na rynku 

regulowanym uzależnione będzie od uwarunkowań rynkowych, aktualnej sytuacji Spółki i 

spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa i regulacji podmiotu zarządzającego 

tym rynkiem. 

1.7.7.Rynek i regulacje 

Konopie to rośliny uniwersalne, obecnie przechodzące prawdziwy renesans i znajdujące 

zastosowanie m.in. w medycynie, gastronomii, włókiennictwie czy budownictwie. 

„Boom” na CBD i konopie wciąż trwa i rośnie niezmiennie od początków jego istnienia, 

przez co rynek ten określa się jako jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się 

rynków nie tylko europejskiej, ale i światowej gospodarki. 

Według raportu The Poland Cannabis White Paper do 2028 polski sektor konopny może być 

wart nawet 2 mld euro, a według raportu IHS Markit EU Hemp Markets w całej Europie do 

2030 roku rynek konopi będzie wart 8,7 mld euro. 

Kombinat Konopny reprezentowany przez Macieja Kowalskiego, oprócz działalności 

edukacyjnej i sprzedażowej, aktywnie angażuje się w walkę o korzystne regulacje dla całej 

branży. Warto tu wspomnieć o przełomowym wyroku Najwyższego Sądu 

Administracyjnego, który zakwestionował twierdzenie Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakoby ziele konopi (tak 

zakwalifikowano pierwszy produkt Kombinatu Konopnego – Zioła na Dobry Nastrój), 

kwalifikowało się do objęcia ich regulacją tzw. Nowej Żywności.  

„Sprawa w Polsce może być uznana za swego rodzaju kamień milowy, ponieważ podmioty 

zainteresowane konopiami w innych krajach UE borykały się z podobnymi problemami 

dotyczącymi wierzchołków roślin konopi” – możemy przeczytać na portalu Hemp Today. 

Podważenie wyroku WSA jest przełomowym wydarzeniem nie tylko dla Kombinatu 

Konopnego, ale też jednoznacznie pozytywnym sygnałem dla całej branży konopnej nie 

tylko w Polsce, ale i w Europie. 

Kolejnym pozytywnym sygnałem dla rodzimego rynku konopnego, było zwiększenie 

dopuszczalnego poziomu THC w polskich uprawach konopi. Limit został podniesiony z 0,20 

do 0,3% THC. To mała zmiana na korzyść rolników, jednak daje ona nadzieję na to, że w 

przyszłości możemy liczyć na dyskusję na temat zniesienia kolejnych limitów, co jeszcze 

bardziej odblokuje potencjał polskiego sektora konopnego. 

 Ciekawą kwestią jest też dopiero tworzący się rynek produktów z CBD dla zwierząt. 

Według American Pet Products Association amerykańscy właściciele zwierząt domowych w 

https://prohibitionpartners.com/reports/the-poland-cannabis-white-paper/
https://ihsmarkit.com/info/0421/eu-hemp-markets.html
https://kombinatkonopny.pl/sad-konopie-nie-sa-nowa-zywnoscia-moga-byc-stosowane-w-zywnosci/
https://kombinatkonopny.pl/sad-konopie-nie-sa-nowa-zywnoscia-moga-byc-stosowane-w-zywnosci/
https://kombinatkonopny.pl/produkt/ziola-na-dobry-nastroj-100-x-5-mg-cbd/
https://hemptoday.net/polish-high-court-rules-against-health-officials-clearing-hemp-flowers-as-food/
https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/nowe-przepisy-dla-producentow-i-skupujacych-mak-i-konopie-wlokniste
https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/nowe-przepisy-dla-producentow-i-skupujacych-mak-i-konopie-wlokniste
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2020 roku wydali około 95,5 miliarda dolarów na artykuły dla zwierząt, leczenie i opiekę 

weterynaryjną. Według Heidi Whitman, będącej dyrektorem ds. strategii globalnej dla 

Avida Global, światowy rynek CBD dla zwierząt domowych w 2020 roku wynosił 125 

milionów USD. 

„(…) istnieje już wielki rynek CBD dla zwierząt domowych w kilku krajach, w tym w 

Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Słowacji i Słowenii. Myślę więc, że presja ze strony 

społeczeństwa obali niektóre wahania weterynarzy." 

Są to dobre wieści także dla naszej spółki, która, będąc na bieżąco ze światowymi trendami, 

powoli rozbudowuje swoją autorską linię produktów konopnych dla zwierząt, w której skład 

wchodzą obecnie Konopie dla psów, Konopie dla koni oraz olej CBD dla zwierząt domowych. 

Biorąc pod uwagę także najnowsze doniesienia z Niemiec, które przygotowują się na 

legalizację rekreacyjnej marihuany, widzimy, że świat i Europa jednoznacznie podążają w 

kierunku coraz mniej restrykcyjnych regulacji, które finalnie zaowocują jeszcze większym 

rozwojem rynku konopnego. Wszystko wskazuje na to, że będzie to dynamiczny trend, 

którego szczytu możemy spodziewać się bliżej końcówki obecnego dziesięciolecia. 

1.8. Dane finansowe Emitenta  

1.8.1.Bieżące dane finansowe 

 

Źródło: Spółka, dane za 2020 i 2022 rok nieaudytowane. Dane za 2020 rok dotyczą 

poprzednika prawnego spółki – Kombinat Konopny sp. z o.o. 

Pierwsza połowa 2022 roku, pomimo pozytywnych prognoz ekspertów, nie była najbardziej 

łaskawa dla branży konopnej. Nadpodaż niskiej jakości wyrobów konopnych zalewających 

rynek, otwarty konflikt zbrojny na wschodzie i wysoka inflacja znacząco odbiły się na 

finansach wielu firm, nie omijając Spółki. 

Wszystkie generowane nadwyżki Spółka przeznacza na dalszy rozwój, dzięki czemu w 

ostatnim roku znacząco poszerzyła portfolio produktów suplementów diety. Wraz z 

rozwojem oferty produktowej Spółka stworzyła nowe platformy internetowe do obsługi 

klientów detalicznych oraz biznesowych, co pozwoliło na znaczącą automatyzację procesów 

zakupowych oraz na przyspieszenie realizacji zamówień. Dzięki tym działaniom Spółka 

uruchomiła produkcję ukierunkowaną na produkcję White i Private Label. 

https://newfrontierdata.com/cannabis-insights/exclusive-avida-globals-top-strategist-discusses-europes-cbd-market-for-pets/
https://newfrontierdata.com/cannabis-insights/exclusive-avida-globals-top-strategist-discusses-europes-cbd-market-for-pets/
https://regionalheute.de/lauterbach-bekraeftigt-zeitplan-fuer-cannabis-legalisierung-1674307745/
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Równolegle Spółka prowadzi zintensyfikowane inwestycje oraz badania rozwojowe w 

obszarze tekstyliów konopnych. Stanowią one znaczącą pozycję pośród ponoszonych przez 

Spółkę kosztów, jednak w Q4 2022 właśnie dzięki tym działaniom udało się zrealizować 

pierwsze transakcje sprzedaży wyrobów z włókniny konopnej. 

Dobrym prognostykiem na przyszłość jest fakt, iż w ciężkim 2022 roku, w udało się Spółce 

zanotować niemal 40% wzrost sprzedaży, a wartość sprzedaży ze stycznia 2023 roku była 

wyższa niż ta z grudnia 2022 roku, gdzie grudzień uważa się za najlepszy miesiąc pod 

względem statystyk w biznesie e-commerce. 

Prognozowany przez Spółkę wzrost wartości sprzedaży po włączeniu płatnych kampanii 

marketingowych to 20% wzrostu w ujęciu kwartalnym.  

Warto także wspomnieć, że dane za 2020 rok dotyczą czasów, kiedy Kombinat Konopny 

funkcjonował jeszcze jako Spółka z o.o. Zebranie środków z poprzednich emisji akcji 

pozwoliło znacząco rozwinąć przedsiębiorstwo Spółki oraz zakupić wiele niezbędnych 

maszyn. Dzięki nim poszerzyliśmy ofertę produktową i byliśmy w stanie zwiększyć sprzedaż 

niemal trzykrotnie. 

1.8.2.Sprawozdania finansowe 

Kopia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok wraz z opinią biegłego rewidenta 

stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Dokumentu Ofertowego. Podpisane wersje 

sprawozdania finansowego sporządzonego w wynikającym z przepisów prawa formacie 

dostępne są na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości, umożliwiających przeglądanie 

dokumentów finansowych 

Wstępny, nieaudytowany rachunek zysków i strat oraz bilans na dzień 31 grudnia 2022 

roku stanowią Załącznik nr 6 do Dokumentu Ofertowego. 

1.8.3.Prognozy wyników finansowych 

 

Źródło: Spółka, dane nieaudytowane. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia szacowanych 

przyszłych wyników finansowych. 

W roku 2023 planujemy skupić się przede wszystkim na dalszej reklamie i marketingu 

oferowanych produktów. Z naszą ofertą chcemy dotrzeć do jak największej liczby 

potencjalnych klientów – naszym celem jest około stukrotne powiększenie bazy naszych 

klientów oraz dalsze pracowanie nad budową ich lojalności zakupowej. 

Drugim z naszych priorytetów na rok 2023 jest uruchomienie seryjnej produkcji włóknin 

oraz przędzy konopnej, nad czym pracujemy od samego początku istnienia Spółki. 
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Jesteśmy na ostatnim etapie doskonalenia prac w tym sektorze i wiele wskazuje na to, że 

uda się nam zrealizować ten cel już w pierwszej połowie 2023 roku.  

W związku z planowanym zwiększeniem zapotrzebowania na materiał w postaci słomy 

konopnej rozpoczęliśmy współpracę z lokalnymi rolnikami w postaci upraw kontraktowych. 

Dzięki większej ilości zebranych plonów w kolejnych latach możliwe będzie zwiększanie 

skali produkcji, co ma zaspokoić ogromne zainteresowanie naszą działalnością 

włókienniczą, które wykracza nawet poza granice Europy. 

 

3. INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ 

WARUNKI ICH OFERTY 

3.1. Oferowane papiery wartościowe 

Przedmiotem Oferty jest nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 1.500.000 

(słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 

nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), które zaoferowane zostaną w trybie 

subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w 

ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego („Akcje 

Oferowane”). 

3.2. Podstawa prawna 

Akcje Oferowane emitowane są na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego przez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu 

Spółki, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. na rynku NewConnect oraz 

upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E w Krajowym 

Depozycie Papierów Wartościowych, na podstawie której kapitał zakładowy Spółki 

podwyższony został z kwoty 2.816.600,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset szesnaście 

tysięcy sześćset złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 2.816.600,10 zł (słownie: dwa 

miliony osiemset szesnaście tysięcy sześćset złotych 10/100) i nie wyższej niż 

2.966.600,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset 

złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą 

niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji nie 

mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset 

tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć 

groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 do nie większego niż 1500000, to jest o 

łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie 

większej niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) („Uchwała 

Emisyjna”). Treść Uchwały Emisyjnej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Dokumentu 

Ofertowego. 

3.3. Cena emisyjna 

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1) Uchwały Emisyjnej, Zarząd Spółki został upoważniony przez 

Walne Zgromadzenie do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Oferowanych w granicach 

wynikających z ograniczeń dotyczących łącznych zakładanych wpływów brutto Oferty, tj. 

iloczynu ceny emisyjnej Akcji Oferowanych i ich maksymalnej liczby wskazanej w Uchwale 

Emisyjnej, określonych w § 1 ust. 5 Uchwały Emisyjnej.  
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Na podstawie uchwały Zarządu z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia ceny 

emisyjnej akcji serii E, cena emisyjna Akcji Oferowanych została ustalona w wysokości 

3,00 zł (słownie: trzy złote 00/100) za każdą Akcje Oferowaną („Uchwała ws. Ustalenia 

Ceny Emisyjnej”). Treść Uchwały ws. Ustalenia Ceny Emisyjnej stanowi Załącznik nr 3 do 

niniejszego Dokumentu Ofertowego.  

3.4. Uprzywilejowanie   

Akcje Oferowane nie są uprzywilejowane. 

3.5. Próg emisji 

Oferta dochodzi do skutku w przypadku, gdy w jej ramach subskrybowanych zostanie co 

najmniej 1 (słownie: jedna) Akcja Oferowana. Mając na uwadze, że minimalny zapis może 

obejmować 300 (słownie: trzysta) Akcji Oferowanych, Oferta dochodzi do skutku z chwilą 

złożenia jednego zapisu. W przypadku, gdy żaden zapis na Akcje Oferowane nie zostanie 

złożony Oferta nie dojdzie do skutku, a wpłacone przez Inwestorów środki podlegać będą 

zwrotowi bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. 

3.6. Prawo poboru 

Na podstawie § 2 Uchwały Emisyjnej Akcje Oferowane będą oferowane z wyłączeniem w 

całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Treść Uchwały Emisyjnej 

obejmująca opinię Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru zawarta jest w Załączniku 

nr 2 do niniejszego Dokumentu Ofertowego. 

3.7. Wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu zorganizowanego  

Zgodnie z § 3 Uchwały Emisyjnej Akcje Oferowane będą przedmiotem ubiegania się o 

wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 

NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

(„NewConnect”, „ASO”). Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd do podjęcia wszelkich 

niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z zarejestrowanie Akcji 

Oferowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”) oraz 

wprowadzeniem Akcji Oferowanych do obrotu na NewConnect. 

Czynności związane z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu w ASO 

będą podejmowane po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze 

emisji Akcji Oferowanych, w okresie przypadającym na drugi kwartał 2023 roku. Zamiarem 

Spółki jest zarejestrowanie akcji w KDPW bezpośrednio po rejestracji podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki w drodze Akcji Oferowanych. W związku z powyższym 

niewskazanie właściwego rachunku papierów wartościowych uniemożliwi zapisanie Akcji 

Oferowanych na rachunku Inwestora.  

Zamiarem Spółki jest ubieganie się o wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu łącznie 

z akcjami istniejącymi Spółki serii B, C i D.  

3.8. Statut Spółki 

Treść Statutu Spółki została ogłoszona w MSiG nr 214/2020 (6104) z dnia 2 listopada 2020 

roku, poz. 59486.  

Treść Statutu stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Dokumentu Ofertowego. 

Emitent zakłada, że wskazane powyżej zmiany zostaną zarejestrowane w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego najpóźniej równocześnie z podwyższeniem 

kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emitenta.  
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3.9. Zapisy 

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia 14 lutego 2023 roku do dnia  

15 marca 2023 roku. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując  

o tym na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż dwa tygodnie 

od dnia publikacji ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na Akcje Oferowane i dłuższy 

niż 3 miesiące.  

Ogłoszenie wzywające do zapisywania się na Akcje Oferowane zostało opublikowane w 

MSiG Numer 25/2023 (6676) z 6 lutego 2023 r. pod pozycją 5875.  

Zapis może obejmować nie mniej niż 300 (słownie: trzysta) Akcji Oferowanych, z 

zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy nieobjęte pozostanie mniej niż 300 (słownie: trzysta) 

Akcji Oferowanych, ostatni złożony zapis może obejmować mniejszą liczbę Akcji 

Oferowanych. 

Zapis na akcje wymaga wypełnienia formularza na stronie internetowej wskazanej w 

punkcie 3.10 i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym pliku otrzymanego na wskazany przez Inwestora adres e-mail. 

W przypadku podpisania profilem zaufanym plik powinien zostać przesłany (załadowany) 

pod adresem wskazanym w wiadomości e-mail skierowanej do Inwestora. W przypadku 

podpisania zapisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym 

podpisany plik powinien zostać przesłany na adres inwestorzy@kombinatkonopny.pl.  

3.10. Podmioty biorące udział w Ofercie 

Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany na stronie internetowej 

inwestycja.kombinatkonopny.pl.  

3.11. Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane 

Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych 

objętych zapisem i ceny emisyjnej określonej w punkcie 3.3 powyżej, powinna być 

uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek 

bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu za pośrednictwem podmiotu świadczącego 

usługi płatnicze, wskazanego na stronie internetowej inwestycja.kombinatkonopny.pl. Jeśli 

wpłata w pełnej wysokości nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Spółki w 

terminach składania zapisów, zapis będzie bezskuteczny. Emitent zwraca uwagę, że na 

potrzeby przydziału Akcji Oferowanych może wziąć pod uwagę kolejność wpływu wpłat na 

Akcje Oferowane na rachunek Emitenta. 

3.12. Okres związania zapisem na Akcje Oferowane 

Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału 

zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu 

rejestrowego do dnia 11 lipca 2023 roku.  

3.13. Przydział Akcji Oferowanych 

Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka 

może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania i opłacenia zapisów, tj. wpływu środków na 

rachunek bankowy Spółki. Zwracamy uwagę, że dokonanie płatności z wykorzystaniem 

dostawcy usług płatniczych (tzw. przelew natychmiastowy) powoduje szybsze uznanie 

rachunku bankowego Spółki. 

Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu 

zamknięcia subskrypcji. Informacja o przydziale Akcji Oferowanych zostanie podana przez 

mailto:inwestorzy@kombinatkonopny.pl
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Spółkę w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych. Spółka poinformuje 

Inwestora o liczbie przydzielonych mu Akcji Oferowanych na adres poczty elektronicznej 

wskazany przez Inwestora. 

3.14. Ograniczenia w dysponowaniu Akcjami Oferowanymi 

Zgodnie ze Statutem Spółki, zbywanie lub obciążenie Akcji Oferowanych nie będzie 

podlegać ograniczeniom. Spółka nie jest ponadto stroną jakiejkolwiek umowy, z której 

wynikałyby ograniczenia umowne, co do przenoszenia praw z Akcji Oferowanych. 

Ewentualne ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami Oferowanymi mogą wynikać 

wyłączenie z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących kontroli 

koncentracji. Dodatkowo, zastosowanie znajdą obowiązki związane z uwidocznieniem 

transakcji dokonanych na Akcjach Oferowanych w rejestrze akcjonariuszy Spółki, a po 

uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej – również obowiązki informacyjne 

związane z nabywaniem lub zbywaniem znacznych pakietów akcji oraz inne przepisy 

regulujące zorganizowany obrót papierami wartościowymi, wynikające m.in. z Ustawy o 

Ofercie, Ustawy o Obrocie, Rozporządzenia MAR.  

3.15. Brak obowiązku udostępniania prospektu lub memorandum 

informacyjnego 

Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie, oferta papierów wartościowych, w wyniku której 

zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej liczone 

według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej 

niż  100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub 

oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów 

wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze 

niż  100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro, wymaga udostępnienia do publicznej 

wiadomości dokumentu zawierającego informację o tej ofercie. W takim przypadku nie jest 

wymagane udostępnienie prospektu lub memorandum informacyjnego.  

Łączne zakładane wpływy brutto z Oferty liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych 

wyniosą nie więcej niż 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 

00/100), to jest mniej niż równowartość 1.000.000 euro ustalona przy zastosowaniu 

średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu ustalenia ceny 

emisyjnej, tj. w dniu 30 stycznia 2023 roku. Jednocześnie, Spółka w okresie 12 

poprzednich miesięcy nie prowadziła innych takich ofert publicznych akcji. Spółka zakłada, 

że wpływy brutto z Oferty przekroczą równowartość kwoty 100.000 euro. Tym samym 

łączne wpływy brutto na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ceny emisyjnej Akcji 

Oferowanych z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 

1.000.000 euro i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert 

publicznych akcji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 

100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro. 

3.16. Zmiany i aktualizacje Dokumentu Ofertowego 

Wszelkie ewentualne zmiany lub aktualizacje do niniejszego Dokumentu Ofertowego będą 

zamieszczane w miejscu jego publikacji w formie suplementu lub komunikatu 

aktualizującego. 

4. CELE EMISJI, NA KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI UZYSKANE  

Z EMISJI 

4.1. Informacje ogólne 
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Źródło: Spółka. 

4.2. Marketing – 1.700.000 zł 

Do tej pory promując swoje produkty Spółka bazowała jedynie na zasięgach organicznych.  

Jak pokazały zlecone przez Spółkę badania opinii publicznej, po produkty z CBD regularnie 

sięga ponad 1,6 miliona Polaków – obecnie wykorzystując głównie zasięgi organiczne 

Spółka docierała ze swoim przekazem jedynie do kilkudziesięciu tysięcy użytkowników. 

Emitent dostrzega ogromny potencjał wzrostu sprzedaży, którego głównym motorem 

napędowym mają być płatne działania reklamowe: displayowe, mailingowe, angażujące 

influencerów, a także wykorzystujące współprace z innymi serwisami, czy 

marketplace’ami, na co zamierza przeznaczyć znaczną część środków pozyskanych z oferty 

Akcji Oferowanych.   

4.3. Włókiennictwo – 1.700.000 zł 

Środki uzyskane z emisji Akcji Oferowanych pomogą także w skupie niezbędnych, 

znacznych ilości słomy konopnej od okolicznych rolników oraz pozwolą na zakup 

brakujących maszyn, które obecnie są jedynymi brakującymi ogniwami w łańcuchu 

technologicznym Spółki. Dzięki nim Spółka zwiększy istotnie moce produkcyjne, 

dostosowując skalę działań do potrzeb partnerów biznesowych. Część środków 

przeznaczonych na ten obszar Spółka zamierza wykorzystać na dalsze udoskonalanie 

technologii przerobu włókna konopnego. Celem o najwyższym priorytecie jest produkcja i 

sprzedaż nowoczesnego i ekologicznego materiału konopnego do wykorzystania w 

tekstyliach. 

4.4. Portfolio produktów zielarskich – 550 000 zł 

Spółka rozwijać będzie nadal segment zielarski, który jest obecnie naszym podstawowym 

źródłem dochodów. Emitent zamierza dalej poszerzać obecną ofertę o kolejne ciekawe i 

innowacyjne propozycje. Korzystając z certyfikowanych upraw włoskiego partnera Spółki, 

jest ona w stanie pozyskać surowiec zielarski o niespotykanym bogactwie produkowanych 

przez konopie fitozwiązków. Posłuży on do wprowadzenia produktów z oznaczeniem BIO, 

które wypełnią niezagospodarowaną dotąd niszę produktów dla najbardziej wymagających 

klientów. Część środków Spółka zainwestuje także w poszukiwanie nowych partnerów 

biznesowych w celu wprowadzenie marki do nieeksplorowanych dotąd sektorów rynku 

https://kombinatkonopny.pl/stres-i-bezsennosc-jak-polacy-korzystaja-z-cbd/
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konopnego o szerokim potencjale handlowym, jak np. żywność, czy alkohole z dodatkiem 

konopi. 

4.5. Przestrzeń – 550 000 zł 

Część środków z emisji Akcji Oferowanych pozwoli na rozbudowę zakładu produkcyjnego 

Spółki w oparciu o sprawdzone już rozwiązania: kontenery oraz hale łukowe. Przewidywany 

wzrost wolumenu sprzedaży będzie wymagał także rozbudowy obecnego magazynu, na co 

Spółka również zamierza przeznaczyć pozyskane środki. Spółka zakłada, że wyżej 

wymieniona kwota pozwoli na pokrycie kosztów prac ziemnych, adaptacji należącego do 

firmy niewykorzystanego terenu, a także pomniejszych prac elektrycznych i budowlanych. 

4.6. Plan realizacji celów emisji 

Spółka zakłada realizację celów emisji w następujących terminach 

1) Q1 2023 – Q3 2023 - dokończenie prac nad procesem technologicznym prze-

robu włókna na przędzę i skomercjalizowanie sektora włókienniczego 

2) Q1 2023 – Q4 2023 – płatne działania reklamowe 

3) Q1 2023 – Q4 2023 – prace nad rozszerzeniem portfolio produktowego, w 

tym nawiązanie nowych współprac biznesowych do kooperacji przy tworzeniu no-

wych receptur 

4) Q2 2023 – Q3 2023 – rozbudowa zakładu produkcyjnego i prace adaptacyjne 

terenu 

5. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA 

5.1. Uwagi ogólne 

Inwestorzy, którzy zamierzają nabyć Akcje Oferowane, powinni mieć na uwadze ryzyka 

związane z działalnością Emitenta, w tym ryzyka właściwe dla Emitenta, specyfikę rynków, 

na których działa Emitent oraz ryzyka właściwe dla instrumentów rynku kapitałowego. 

Poniżej przedstawione zostały zarówno czynniki ryzyka charakterystyczne dla Spółki, jak i 

inne, istotne czynniki ryzyka, na które narażona jest Spółka oraz takie, które są istotne dla 

oceny Oferty.  

Zaprezentowane poniżej czynniki ryzyka wskazane zostały według najlepszej aktualnej 

wiedzy Spółki, jednak nie stanowią wyczerpującej listy wszystkich ryzyk związanych z 

działalnością Emitenta i inwestowaniem w Akcje Oferowane. Potencjalni inwestorzy, 

dokonując analizy informacji zawartych w Dokumencie Ofertowym, powinni za każdym 

razem uwzględniać wszystkie wymienione w nim czynniki ryzyka oraz ewentualne inne, 

dodatkowe, o charakterze losowym lub niezależne od Emitenta czynniki związane z 

działalnością Emitenta, akcjonariuszami, osobami zarządzającymi i nadzorującymi, 

środowiskiem ekonomicznym, w jakim Emitent prowadzi działalność, oraz z rynkiem 

kapitałowym. Kolejność, w jakiej ryzyka zostały przedstawione poniżej, nie odzwierciedla 

prawdopodobieństwa ich wystąpienia ani ich potencjalnego wpływu na działalność Spółki. 

Strategia rozwoju Emitenta oparta jest na założeniach przyjętych zgodnie z najlepszą 

wiedzą Zarządu i przy uwzględnieniu prawdopodobnych scenariuszy rozwoju sytuacji 

gospodarczej. Ze względu na fakt, że wiele elementów strategii uwzględniać musi 

okoliczności niezależne od Emitenta lub trudne do precyzyjnego przewidzenia, mimo 

dołożenia przez Zarząd należytej staranności i maksymalnego zaangażowania w realizację 

założonej strategii, należy mieć na uwadze ewentualne trudności przy realizacji jej 
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wszystkich elementów, co nie może pozostawać bez wpływu na działalność, sytuację 

finansową, wyniki lub perspektywy Emitenta.  

Inwestorzy zamierzający nabyć Akcje Oferowane powinni zdawać sobie sprawę, że ryzyko 

bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest zdecydowanie większe 

od inwestycji w obligacje skarbowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach 

inwestycyjnych, co związane jest m.in. z nieprzewidywalnością zmian ceny akcji, tak w 

krótkim, jak i w długim okresie.  

Ziszczenie się któregokolwiek ze wskazanych poniżej czynników ryzyka może potencjalnie 

mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy 

Emitenta. Należy zatem wziąć pod uwagę, że jeden lub więcej czynników ryzyka może 

spowodować utratę przez Inwestorów części lub nawet całości środków finansowych 

zainwestowanych w Akcje Oferowane. 

RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I OTOCZENIEM RYNKOWYM 

5.2. Ryzyko nieosiągnięcia przez Emitenta celów strategicznych, w tym celów 

emisji 

Plany przyszłych działań Emitenta, w tym również cele emisji Akcji Oferowanych zostały 

opisane w Dokumencie Ofertowym. Emitent dołoży wszelkich starań dla realizacji 

najważniejszych celów strategicznych oraz planów rozwojowych w najbliższych latach. 

Niemniej jednak Emitent nie może zagwarantować, że wszystkie jego cele, w tym cele 

opisane w niniejszym Dokumencie Ofertowym zostaną osiągnięte. Przyszła pozycja 

Emitenta na rynku mająca bezpośredni wpływ na przychody i zyski, jak również na stopień 

realizacji celów zakładanych przez Emitenta, znacznej mierze od poziomu zainteresowania 

produktami, które Emitent zamierza zaoferować docelowej grupie klientów.  Na 

zainteresowanie grupy docelowej produktami oferowanymi przez Spółkę wpływ mają w 

szczególności takie czynniki jak umiejętność wdrożenia efektywnej strategii rozwoju czy 

też dostosowanie portfolio produktowego do oczekiwań i potrzeb zainteresowanych 

odbiorców. Ryzyko podjęcia nietrafnych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji 

bądź niezdolność Emitenta do dostosowania się do zmieniających się warunków 

rynkowych, jak również do zmieniających się preferencji docelowej grupy klientów Spółki, 

oznaczać może pogorszenie jego wyników finansowych. Nie można również wykluczyć, że 

na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym (np. zmian w przepisach prawa dotyczących 

wprowadzania do obrotu lub oferowania suplementów diety, nasilenie konkurencji 

oferującej produkty podobne do produktów Spółki, istotnych zmiany w sytuacji 

makroekonomicznej) Spółka będzie musiała dostosować lub zmienić swoje cele i swoją 

strategię rozwojową. Jednocześnie, w przypadku zaistnienia istotnych zmian w otoczeniu 

Spółki lub w zwiazku z jej działalnością Zarząd Spółki oraz o ile będzie to uzasadnione ze 

względu na interes Spółki, Zarząd może postanowić o innym przeznaczeniu części środków 

pozyskanych z oferty Akcji Emitowanych niż zostało to opisane w niniejszym Dokumencie 

Ofertowym, np. przez przesunięcie określonych w Dokumencie Ofertowym kwot pomiędzy 

poszczególnymi wskazanymi w nim celami lub ich wydatkowanie na cele niewskazane w 

dokumencie, przykładowo koszty opracowania i komercjalizacji produktów innych niż 

opisane w dokumencie ofertowym. W takim przypadku zmianie mogą ulec również 

zakładane przyszłe wyniki sprzedażowe i finansowe Spółki. 

Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację celów strategicznych Spółki i 

jej sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji. 

Istotny wpływ na wspomniane cele Emitenta, jak również na dalszą działalność Spółki mogą 

mieć również wszelkie czynniki skutkujące ograniczeniem lub niemożliwością prowadzenia 
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działalności Emitenta, w tym również czynniki niezależne od Emitenta. Wyróżnić można w 

szczególności wprowadzenie bardziej rygorystycznych od obecnie obowiązujących 

ograniczeń związanych z wprowadzaniem do obrotu, oferowaniem lub reklamą i promocją 

produktów Spółki. Wspomniane czynnik mogą mieć istotny negatywny wpływ na wyniki 

finansowe Spółki, a w skrajnych przypadkach mogą również pozbawić Spółkę głównego 

źródła przychodów. Może to skutkować również koniecznością zmiany przedmiotu 

działalności Spółki.  

Ponadto, w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji celów emisji Akcji Oferowanych, 

wysokość kosztów poniesionych przez Emitenta w celu realizacji celów emisji może 

wzrosnąć, co również może odbić się negatywnie na wyniku finansowym Spółki.  

Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez dokonywanie analiz sytuacji Spółki, jej 

otoczenia rynkowego oraz bieżących preferencji oraz natężenia zainteresowania docelowej 

grupy klientów Spółki, w tym również analizy najnowszych trendów w przemyśle 

konopnym, co ma na celu minimalizacje opisywanego ryzyka, poprzez podjęcie możliwie 

najszybszej reakcji w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk lub zmiany preferencji 

konsumenckich. Ponadto jednym z celów emisji Emitenta jest rozwój portfolio 

produktowego Spółki o nowe produkty, co również powinno poszerzyć grono osób 

zainteresowanych ofertą produktów Spółki.  

5.3. Ryzyko związane z możliwością wprowadzenia obowiązku uzyskania 

dodatkowych zezwoleń na produkcję produktów konopny, w tym również 

możliwość ich nieuzyskania lub utraty  

Działalność Spółki związana jest z produkcją produktów konopnych w postaci m.in. olejków 

CBD, herbat konopnych, suplementów diety, materiałów siewnych, paździerzy konopnych 

oraz produktów z  włókna konopnego. Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami 

prawnymi, działalności w zakresie uprawy konopi włóknistych nie wymaga wcześniejszego 

uzyskania innych zezwoleń organów państwowych niż wskazane w punkcie 5.4 poniżej. Nie 

można natomiast wykluczyć sytuacji, w której zostanie wprowadzony obowiązek uzyskania 

dodatkowych zezwoleń, co będzie wiązało się z koniecznością spełnienia dodatkowych 

wymagań określonych odpowiednim przepisami prawa. Brak uzyskania takiego zezwolenia 

lub jego późniejsza utrata związane będzie z brakiem możliwości produkcji oraz oferowania 

wszystkich lub znacznej części produktów Spółki, jak również z brakiem możliwości 

realizacji znacznej części zakładanych celów Emitenta oraz koniecznością ich zmiany. 

Aktualizacja wspomnianego ryzyka może wiązać się ze znacznymi, nieprzewidzianymi 

dotychczas kosztami. Ryzyko to może mieć istotnie negatywny wpływ na wynik finansowy 

Spółki, jak również na jej dalszą działalność.  

5.4. Ryzyko związane z utratą zezwolenia na uprawę konopi włóknistych lub 

zezwolenia na skup konopi włóknistych oraz ryzyko nałożenia innych kar 

administracyjnych 

Zarówno uprawa konopi włóknistych, jak i ich skup wymaga uzyskania odpowiedniego 

zezwolenia. Spółka posiada zarówno zezwolenie na skup konopi włóknistych, jak i 

zezwolenie na uprawę konopi włóknistych. Sposób prowadzenia upraw konopi włóknistych 

na podstawie wydanego zezwolenia podlega kontroli. Stwierdzenie nieprawidłowości w 

prowadzonej uprawie (tj. niezgodności z przepisami) może skutkować nakazem zniszczenia 

upraw. Jednocześnie może to się wiązać z cofnięciem zezwolenia na uprawę konopi 

włóknistych. Aktualizacja opisywanego ryzyka wiązać się będzie z istotnymi trudnościami 

w dalszej działalności Spółki, w tym również w realizacji celów emisji, a w skrajnych 
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przypadkach, z brakiem możliwości realizacji części lub całości celów emisji. Może to mieć 

istotny skutek na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę.  

5.5. Ryzyko wprowadzenia ograniczeń w produkcji oraz dystrybucji tzw. 

suplementów diety  

Działalność Emitenta związana jest z produkcją oraz dystrybucją produktów, które mogą 

zostać uznane za tzw. suplementy diety. Obecnie wprowadzenie do obrotu suplementów 

diety wymaga zawiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego w drodze elektronicznej. 

Ryzykiem dla działalności Emitenta jest wprowadzenie dalszych ograniczeń w produkcji lub 

dystrybucji suplementów diety, takich jak przykładowo konieczność uzyskiwania 

dodatkowych zezwoleń lub ograniczenia w możliwości sprzedaży internetowej tego rodzaju 

produktów.  

Wprowadzenie dalszych ograniczeń może mieć negatywny wpływ na działalność Spółki, w 

tym w szczególności na jej wyniki finansowe oraz może pociągać za sobą konieczność 

dostosowania modelu biznesowego. 

5.6. Ryzyko wprowadzenia dalszych ograniczeń związanych z obrotem ziemią 

rolną  

Działalność Emitenta związana jest z koniecznością dysponowania ziemią rolną, na której 

możliwa jest uprawa konopi włóknistych. Tendencja legislacyjna związana z ograniczaniem 

obrotu ziemią rolną może stanowić istotne ryzyko trudności w zakupie nieruchomości rolnej 

przez Spółkę. Obecnie Spółka ma zabezpieczone prawo posiadania i używania 

nieruchomości, na której prowadzi uprawę konopi włóknistych. Emitent stale monitoruje 

zmiany w prawie w zakresie dotyczącym ograniczeń w obrocie ziemią rolną w celu możliwie 

najszybszego dostosowania swojej działalności oraz planów jej rozwoju do zmieniających 

się uregulowań prawnych. 

5.7. Ryzyko związane z eksportem produktów Spółki  

Emitent rozważa rozszerzenie w przyszłości działalności na rynki europejskie, co będzie 

wiązało się z eksportem produktów Spółki. Działania te mogą wymagać uzyskania 

stosownych zezwoleń na prowadzanie działalności w państwach trzecich, zapewnienie 

spełnienia wymogów regulacyjnych oraz realizacji obowiązków celno – skarbowych. 

Wydłużenie procesu uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności na rynkach państw 

trzech może opóźnić rozpoczęcie lub intensyfikację działań na tych obszarach, a tym 

samym uniemożliwić lub ograniczyć możliwość realizacji sprzedaży i uzyskiwania 

przychodów na tych rynkach, co może mieć negatywny wpływ na zakładane wyniki 

finansowe. Ewentualne zmiany w zakresie regulacji celno – skarbowych mogą z kolei 

skutkować zmniejszeniem marży i zysku realizowanego ze sprzedaży w ramach działalności 

transgranicznej. 

5.8. Ryzyko związane z własnością intelektualną 

Działalność Spółki obejmuje miedzy innymi prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, 

co do których Spółka podejmuje działania zapewniające ich adekwatną ochronę. Spółka 

nie może jednak wykluczyć, że inne zespoły badawcze dojdą do tych samych lub zbliżonych 

wniosków, w tym niezależnie od działalności. Taka sytuacja może prowadzić do zarzutów 

ze strony konkurencji dotyczących naruszenia praw własności przemysłowej, naruszenia 

praw autorskich lub dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji i wszczęcia 

postępowań w tym zakresie. Z drugiej strony, istnieje ryzyko wytwarzania produktów i 

technologii zbliżonych do produktów i technologii Spółki przez podmioty trzecie, co zmusi 

Spółkę do podejmowania działań w celu ochrony jej praw. 
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Spółka wskazuje, że jest w posiadaniu pełni praw do produktów oferowanych przez Spółkę, 

a na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego nie jest stroną żadnego sporu w zakresie 

praw własności intelektualnej ani nie została poinformowana o jakichkolwiek zarzutach 

strony trzeciej w tym zakresie. 

5.9. Ryzyko podlegania umów prawu obcemu 

Obecnie większość umów zawieranych przez Spółkę regulowana jest prawem polskim. 

Rozszerzenie działalności Spółki na rynki państw europejski może wiązać się z wzrostem 

liczby umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi, co często wiąże się z podleganiem 

określonej umowy obcemu prawu i jurysdykcji sądów państw trzecich. Istnieje zatem 

ryzyko powstania pomiędzy Spółką a jej kontrahentem sporu, dla którego prawem 

właściwym będzie prawo państwa innego, niż Polska lub sądem właściwym do rozpoznania 

sprawy będzie sąd państwa trzeciego. 

Wystąpienie powyższych zdarzeń może spowodować powstanie po stronie Spółki istotnych 

kosztów związanych z występowaniem lub obrona przed roszczeniami kierowanymi 

przeciwko Spółce. 

5.10. Ryzyko związane z krótką historią działalności Spółki 

Spółka została zawiązana w dniu 30 września 2020 roku wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego w dniu 27 października 2020 roku. Ze 

względu na powyższe, Spółka posiada istotne ograniczone czasowo dane dotyczące historii 

jej działalności oraz wyników finansowych osiąganych przez Spółkę. Wiąże się to z istotnym 

ograniczeniem możliwości obiektywnej weryfikacji sytuacji finansowej Spółki. W celu 

przedstawienia możliwie najszerszych dostępnych danych finansowych, w załączeniu do 

Dokumentu Ofertowego prezentowane są sprawozdanie finansowe za 2021 rok wraz opinią 

biegłego rewidenta oraz wstępne nieaudytowane dane finansowe za 2022 roku (bilans oraz 

rachunek zysków i strat).   

Ponadto, Emitent dokłada wszelkich starań, aby przedstawione potencjalne przychody i 

dane finansowe Spółki były adekwatne do uwarunkowań rynkowych oraz możliwości Spółki. 

Emitent nie może jednak zagwarantować osiągnięcia konkretnych wyników finansowych 

ani konkretnej wartości akcji w przyszłości, wypłaty dywidendy lub określonego poziomu 

środków pozostałych do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki po przeprowadzeniu jej 

likwidacji.  

5.11. Ryzyko związane z pozyskaniem nowych pracowników lub z utratą 

dotychczasowych pracowników  

Realizacja niektórych celów emisji i dalszy rozwój Spółki, w tym w szczególności planowane 

rozszerzenie portfolio produktowego Spółki oraz rozbudowa istniejącego magazynu wiązać 

się będzie z koniecznością zatrudnienia dodatkowych członków zespołu Spółki. W celach 

emisji Emitent wskazał, że część środków pozyskanych w ramach Oferty zostanie 

przeznaczona na zwiększenie zatrudnienia w celu zapewnienia ciągłości dostaw.  

Proces poszukiwania pracowników, ich rekrutacji oraz przeszkolenia będzie wymagał 

zarówno nakładów finansowych, jak i czasowych, co może mieć przejściowy wpływ na 

działalność Emitenta. Pomimo najlepszych starań, nie można wykluczyć ryzyka związanego 

z trudnościami w pozyskaniu osób z odpowiednimi kwalifikacjami, jak również ryzyko 

zatrudnienia osób nieposiadających pełnych kompetencji do powierzonej im roli. Innym 

ryzykiem związanym z zatrudnieniem jest również możliwość utraty w krótkim okresie 

kluczowych pracowników, co mogłoby w istotny, negatywny sposób wpłynąć na wyniki 

finansowe osiągane przez Emitenta w przyszłości.  
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W celu minimalizacji opisanego ryzyka Emitent planuje natężone działania rekrutacyjne, 

których głównym celem będzie poszukiwanie specjalistów posiadających odpowiednie 

kompetencje do aktywnego wsparcia Spółki w realizacji założonych przez nią celów 

rozwojowych.   

5.12. Ryzyko nieobjęcia wszystkich Akcji Oferowanych 

W sytuacji, gdy Akcje Oferowane nie zostaną objęte w całości, Emitent będzie dysponował 

mniejszą ilością środków niż pierwotnie zakładano, co może skutkować niemożnością 

osiągnięcia wszystkich z opisanych powyżej celów emisji. Brak realizacji któregokolwiek 

opisanych powyżej celów emisji może mieć istotny negatywny wpływ na prognozowane 

wyniki finansowe Emitenta, jak również może skutkować spowolnieniem rozwoju Spółki.   

W takim przypadku Emitent zamierza w pierwszej kolejności realizować cele związane z 

działalnością w sektorze włókienniczym, a także kontynuować działania reklamowych, 

które w wymierny sposób przekładają się na wzrost sprzedaży produktów Spółki. Pozostałe 

cele będą w takim przypadku realizowane w proporcjonalnie mniejszym zakresie lub 

finansować z innych źródeł, w tym finansowaniem dłużnym. 

5.13. Ryzyko związane z rozwodnieniem udziału  

Spółka nie może wykluczyć przeprowadzenia kolejnych ofert akcji w przyszłości, w 

szczególności w przypadku przyjęcia takiej metody finansowania lub współfinansowania 

przyszłych inwestycji Spółki. Ponadto, w Spółce utworzony został program motywacyjny, 

w ramach którego wyemitowanych może zostać do 334.000 nowych akcji Emitenta, które 

z uwzględnieniem Akcji Oferowanych stanowić będą ok 1,1% wszystkich akcji. 

Dodatkowo nowe akcje mogą zostać uprzywilejowane co do głosu, dywidendy lub podziału 

majątku Spółki w razie likwidacji w granicach określonych przepisami prawa, co doprowadzi 

do dalszego faktycznego rozwodnienia udziału Inwestora, odpowiednio, w zysku, ogólnej 

liczbie głosów Emitenta lub co do udziału w majątku przeznaczonym do podziału po 

likwidacji Spółki. 

5.14. Ryzyko związane z kluczowym akcjonariuszem 

Zbycie przez Macieja Kowalskiego akcji Spółki lub brak jego wsparcia dla jej działania w 

przyszłości może mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i na wyniki 

finansowe Emitenta. Maciej Kowalski posiada znaczące doświadczenie zawodowe, a także 

know-how związane z działalnością Spółki i rynku, na którym prowadzi działalność i dzieli 

się swoim doświadczeniem z kluczowym personelem Spółki, a także działa aktywnie w celu 

rozwoju Spółki i zwiększania bazy jej interesariuszy.  

Maciej Kowalski pozostaje głównym akcjonariuszem Spółki, a jednocześnie zaangażował w 

jej działalność istotne środki majątkowe. co istotnie ogranicza ryzyko zaprzestania 

aktywnego wsparcia jej działalności. 

5.15. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta 

W przypadku objęcia wszystkich Akcji Oferowanych Maciej Kowalski, Prezes Zarządu Spółki 

posiadać będzie akcje Spółki stanowiące 68,07% jej kapitału zakładowego i uprawniające 

do 80,93%. 

Istnieje więc ryzyko, że potencjalni inwestorzy stając się akcjonariuszami Spółki mogą mieć 

– w zależności od wielkości pakietu nabywanych lub obejmowanych Akcji – ograniczony 

wpływ na decyzje dotyczące działalności Spółki. Dodatkowo istnieje ryzyko, że Maciej 

Kowalski może zdecydować o zbyciu części lub wszystkich posiadanych akcji Emitenta. W 

przypadku nagłej decyzji o sprzedaży znaczącego pakietu akcji Emitenta za pośrednictwem 
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rynku (po wprowadzeniu do obrotu zorganizowanego), kurs akcji Emitenta może ulec 

obniżeniu, co może wiązać się z koniecznością poniesienia strat przez pozostałych 

akcjonariuszy Spółki.  

Dodatkowo, w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą osoby powiązane rodzinnie z 

Prezesem Zarządu (małżonka oraz rodzice), co może wpływać na sposób wykonywania 

przez te osoby funkcji w organie nadzoru, w szczególności w głosowaniach dotyczących 

pośrednio lub bezpośrednio Prezesa Zarządu. 

Niezależnie od powyższego, Spółka aktywnie komunikuje się z inwestorami i zapewnia 

możliwość realizacji praw akcjonariuszy mniejszościowych. 

5.16. Ryzyko wzrostu kosztów rozbudowy zakładu zielarskiego z zapleczem 

magazynowym  

Jednym z celów emisji Emitenta jest dalsza rozbudowa istniejącego zakładu zielarskiego z 

zapleczem magazynowym. Głównym kosztem związanym z realizacją tego celu jest koszt 

materiałów budowlanych oraz koszt robocizny. W obecnym okresie widoczny jest istotny 

wzrost zarówno cen samych materiałów budowlanych, jak również wynagrodzeń 

wykonawców budowalnych. Istnieje więc ryzyko znacznego wzrostu kosztów realizacji 

zakładanego celu emisji.  

W takim przypadku Emitent zamierza finansować nadwyżkę kosztów ponad zakładany 

budżet z innych źródeł, w szczególności bieżących przepływów pieniężnych lub w ramach 

finansowania dłużnego lub ewentualnie dokonać zmian projektowych pozwalających na 

realizację inwestycji w pierwotnie zakładanym budżecie. 

5.17. Ryzyko związane z uprzywilejowaniem akcji 

Zgodnie ze Statutem Spółki wszystkie akcje serii A Spółki, tj. 20.000.000 akcji, są 

uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na 1 (słownie: jedną) akcje serii A 

przypadają 2 (słownie: dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariuszem 

posiadającym wszystkie akcje serii A jest Maciej Kowalski. Emitent zakłada utrzymanie 

uprzywilejowania akcji serii A również po wprowadzeniu Akcji Oferowanych do obrotu w 

ASO. Akcje serii A nie będą obecnie przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do 

obrotu w ASO. 

Uprzywilejowanie akcji serii A powoduje, że udział uprawnionych z pozostałych akcji, w 

tym Akcji Oferowanych w łącznej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest 

istotnie niższy niż ich udział w kapitale zakładowym.  Struktura akcjonariatu wraz z 

uprzywilejowaniem akcji serii A zwiększa ryzyko minimalizowania wpływu akcjonariuszy 

mniejszościowych na działalność Spółki.  

5.18. Ryzyko związane z zobowiązaniami Spółki 

W obecnej fazie rozwoju koszty ponoszone przez Spółkę przekraczają istotnie realizowane 

przez Spółkę przychody z działalności. Spółka finansuje więc koszty działalności środkami 

wniesionymi przez założyciela – Macieja Kowalskiego, a także środkami pochodzącymi z 

emisji akcji kolejnych serii. W 2022 roku, dla zwiększenia środków na potrzeby działalności 

i rozwoju, Spółka zaciągnęła pożyczki. W efekcie Spółka posiada zobowiązania związane z 

dłużnym finansowaniem działalności. W efekcie powyższego, według stanu na dzień 31 

grudnia 2022 r. wartość kapitałów własnych Spółki wyniosła blisko 8 mln zł, a wartość 

zobowiązań i rezerw na zobowiązania ok. 3,6 mln zł.  

Obecnie Emitent zakłada, że realizacja zobowiązań następować będzie z generowanych 

przez Spółkę przepływów pieniężnych. Emitent nie może jednak wykluczyć, że w przypadku 
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nieosiągnięcia zakładanych wyników finansowych lub niepozyskania finansowania dłużnego 

na spłatę bieżących zobowiązań Spółka nie będzie w stanie realizować terminowo całości 

lub części swoich zobowiązań, co może skutkować materializacją ryzyk związanych z utratą 

płynności finansowej lub upadłością. 

5.19. Ryzyko związane z wysokimi kosztami działalności operacyjnej 

Ze względu na etap działalności i charakter działalności Spółki, wymagający prowadzenia 

prac badawczo – rozwojowych, w obecnej fazie jej rozwoju ponoszone koszty istotnie 

przewyższają realizowane przez Spółkę przychody. Utrzymanie dalszego tempa rozwoju 

wymaga ponoszenia znaczących kosztów w celu zapewnienia infrastruktury, kadr, promocji 

i portfolio produktowego, odpowiednich na potrzeby konkurowania na rosnącym rynku. 

W przypadku nieuzyskania finansowania niezbędnego dla pokrywania wyżej wskazanych 

kosztów, w szczególności na skutek opóźnień w realizacji zakładanych prac lub 

nieuzyskania zakładanej kwoty z tytułu emisji Akcji Oferowanych Spółka może podjąć 

decyzję istotnym ograniczeniu zakładanych prac lub wydłużeniu czasu ich realizacji, co 

może mieć istotny negatywny wpływ na jej pozycje rynkową i osiągane wyniki finansowe. 

W skrajnie negatywnym przypadku może to prowadzić do niewypłacalności Spółki. 

5.20. Ryzyko pogorszenia się lub utraty płynności finansowej  

Działalność Spółki związana jest z produkcją oraz dystrybucja produktów konopnych. 

Głównymi kosztami jakie ponosi lub będzie ponosić Spółka są przede wszystkim koszty 

surowców i wyposażenia, koszty pracownicze, koszty związane z rozbudową powierzchni 

produkcyjnych i magazynowych, a także ciągła rozbudowa i utrzymanie parku 

maszynowego. Istotnym ryzykiem, które może mieć istotny wpływ na płynność finansową 

Emitenta jest utrata znaczących odbiorców produktów Spółki lub ogólny spadek 

zainteresowania na oferowane produkty, w tym w szczególności na skutek wdrożenia 

niepoprawnie opracowanej strategii marketingowej, w szczególności w obszarze 

działalności włókienniczej, stanowiącym nowy sektor aktywności Spółki. Nagły oraz 

znaczny spadek przychodów działalność Spółki, przy jednoczesnej konieczności dalszego 

ponoszenia kosztów Spółki oraz przy braku zapewnienia innego źródła ich finansowania, 

może doprowadzić do braku możliwości terminowego regulowania wcześniej powstałych 

oraz bieżących zobowiązań Emitenta.  

Okolicznością, która również może doprowadzić do braku możliwości terminowego 

regulowania zobowiązań Emitenta jest istotny wzrost kosztów jego działalności 

nieznajdujący pokrycia w dodatkowych przychodach Emitenta. Do czynników mogących 

mieć wpływ na wzrost kosztów działalności Spółki zalicza się w szczególności rosnącą 

inflację, wzrost opłat fiskalnych lub innego rodzaj obciążeń publicznoprawnych, zmiany 

stóp procentowych, zmiany w przepisach prawa, w tym w szczególności nowe wymagania 

lub restrykcje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Istnieje w szczególności 

ryzyko wzrostu kosztów związanych z cenami energii.  

Emitent podejmuje w trybie ciągłym czynności mające na celu minimalizację wskazanego 

ryzyka poprzez szczegółową aktualizację analizy finansowej oraz kosztowej zakładanych 

działań oraz możliwie szybkie reagowania na jej zmiany. 

5.21. Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta  

Emitent może stać się niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich 

wymagalnych zobowiązań pieniężnych albo gdy jego zobowiązania pieniężne będą 

przekraczać wartość jego majątku. Taka sytuacja może nastąpić w przypadku, gdy pomimo 

poniesienia istotnych kosztów, Spółka nie będzie generować zakładanych przychodów. W 
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takich przypadkach może zostać ogłoszona upadłość Emitenta. W przypadku ogłoszenia 

upadłości Emitenta, jego wierzyciele będą zaspokajani w kolejności wskazanej w 

przepisach prawa upadłościowego. Pomimo niewypłacalności Emitenta, wniosek o 

ogłoszenie upadłości może zostać oddalony lub postępowanie upadłościowe może zostać 

umorzone z braku majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. W razie 

niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Emitenta jego zobowiązania mogą 

również podlegać restrukturyzacji na mocy przepisów prawa restrukturyzacyjnego. W 

przypadku upadłości, restrukturyzacji lub niewypłacalności Emitenta akcjonariusze mogą 

nie odzyskać istotnej części zainwestowanych środków lub nie odzyskać ich wcale, a zbycie 

Akcji Oferowanych może być utrudnione albo niemożliwe. 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego nie ma podstaw do ziszczenia 

się tego ryzyka w odniesieniu do Spółki.  

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA 

5.22. Ryzyko konkurencji  

Emitent funkcjonuje na rosnącym rynku, na którym występują podmioty konkurencyjne, 

przede wszystkim w zakresie produktów zielarskich. Mając na uwadze docelowo 

transgraniczny charakter działalności Emitenta pod uwagę należy brać nie tylko rynek 

polski, ale i podmioty działające globalnie lub na poszczególnych rynkach stanowiących 

przedmiot zainteresowania Spółki. Emitent nie ma wpływu na działania podejmowane przez 

konkurentów. 

Wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność na rynku konopnym może spowodować 

pojawienie się na rynku produktów lub technologii o zasadniczo zbliżonych właściwościach 

lub których zastosowanie będzie dawać wyniki analogiczne do osiąganych przez produkty 

Spółki. Wystąpienie powyższej sytuacji może wywołać presję na obniżanie cen produktów 

oferowanych przez Emitenta, co może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe 

i perspektywy rozwoju Emitenta. 

Emitent dokonuje dywersyfikacji źródeł swoich przychodów, między innymi przez rozwój 

działalności włókienniczej oraz stale analizuje rynek konopny, co pozwala Spółce wyjść 

naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu konsumentów. Wieloletnie doświadczenie Prezesa 

Zarządu, Macieja Kowalskiego, pozwoli na dotarcie do szerokiego grona osób 

zainteresowanych produktami Spółki. Wysoką konkurencyjność Spółki można również 

upatrywać w niezależności procesu produkcyjnego od podmiotów zewnętrznych, co 

pozwala na optymalizację kosztów Spółki, a w dalszym etapie na obniżenie cen produktów 

oferowanych przez Spółkę.  

5.23. Ryzyko zmiany kursów walut  

Część kosztów działalność Emitenta, takich jak w szczególności zakup dedykowanych 

maszyn lub produktów ubocznych (np. opakowań) niezbędnych do dystrybucji części 

produktów Emitenta, są wyrażane w walutach obcych, w tym w głównie w euro lub w 

dolarach amerykańskich. Spółka zakłada również rozszerzenie działalności sprzedażowej 

na rynki Państw trzecich, Niezależnie od tego może zaistnieć niedopasowanie kosztów i 

przychodów realizowanych w danej walucie. Istotne zmiany kursów walut obcych mogą 

mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Spółka obecnie nie stosuje 

instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe. 

5.24. Ryzyko zmian ceny energii elektrycznej  
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Uruchomienie oraz działalnie niektórych maszyn, które są wykorzystywane przez Emitenta 

w ramach działalności Spółki wymagają użycia m.in. energii elektrycznej. Zmiana cen 

energii elektrycznej zależy od wielu czynników niezależnych od Emitenta. Ryzyko to jest 

szczególnie istotne w okresie, w którym widoczny jest istotny wzrost cen energii 

elektrycznej. Dalsze istotne zwiększenie cen energii elektrycznej może negatywnie 

wpływać na wyniki finansowe Emitenta. 

5.25. Ryzyko związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę 

COVID-19 i jej wpływem na działalność i otoczenie Emitenta 

Wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, a także aktualna sytuacja 

związana z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 ma wpływ na 

wiele obszarów gospodarczych, a także na wyniki finansowe podmiotów działających w 

obszarach wielu branż z uwagi na wprowadzone liczne ograniczenia w życiu społecznym i 

gospodarczym. Działalność prowadzona przez Emitenta nie należy do branż szczególnie 

narażonych na wprowadzane ograniczenia. Związane jest to w szczególności z koncentracją 

niemal całej działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej w Spółce. Istotne znaczenie ma 

również sposób oferowania produktów Spółki, który skupia się w szczególności na 

sprzedaży internetowej, która w okresie epidemii pozostaje nieograniczona w żaden 

sposób, a wręcz widoczny jest wzrost poziomu sprzedaży internetowej w porównaniu do 

sprzedaży stacjonarnej.  

Działalność Emitenta jest w relatywnie niskim stopniu podatna na ograniczenia 

wprowadzane w związku z pandemią koronawirusa. Jednakże ponowne wprowadzenie 

istotnych ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej może mieć negatywny 

wpływ na łańcuchy dostaw komponentów dla instalacji realizowanych przez Emitenta, co 

może opóźniać ich wykonanie i uzyskanie przychodu ze sprzedaży. 

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawnych i sposobie ich 

interpretacji związane ze stanem epidemii oraz dokłada najwyższej staranności, aby 

dostosować z odpowiednim wyprzedzeniem strategię działania Spółki do aktualnej sytuacji 

ekonomicznej i epidemicznej w Polsce i na świecie.  

5.26. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Działalność Spółki, w tym w szczególności osiągane przez nią wyniki finansowe są 

uzależnione od globalnej koniunktury i sytuacji makroekonomicznej na rynkach, na których 

oferowane są produkty Spółki, a w szczególności od: stopy wzrostu PKB, poziomu 

inwestycji, stopy inflacji, stopy bezrobocia i wysokości deficytu budżetowego. Obecnie 

szczególnie istotna dla Emitenta jest sytuacja makroekonomiczna Polski. Natomiast w 

przypadku podjęcia decyzji o ekspansji działalności Spółki na rynki zagraniczne ryzyko to 

będzie można odnieść analogicznie do sytuacji makroekonomicznych innych krajów. 

Negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej na poszczególnych rynkach mogą 

generować ryzyko dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej oraz mieć 

negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Ponadto, niekorzystna 

sytuacja makroekonomiczna, w tym rosnąca inflacja, może również wpłynąć na 

zmniejszone zainteresowanie produktami Spółki. Emitent zwraca uwagę, że negatywne 

zmiany w sytuacji makroekonomicznej mogą odbić się na prognozowanych przychodach 

Spółki lub na prognozowanych danych sprzedażowych Spółki.  

Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację 

gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię oraz plan 

działalności Spółki. W celu przeciwdziałania nagłym zmianom w sytuacji 

makroekonomicznej, które mogłyby skutkować gwałtowanym wzrostem kosztów 
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działalności Spółki, emitent przewidział w swoim planie biznesowym fundusze, które 

powinny pokryć koszty bieżące oraz koszty operacyjne Spółki.  

5.27. Ryzyko dotyczące faktycznego i potencjalnego wpływu wojny w Ukrainie 

na działalność Emitenta 

W dniu 24 lutego 2022 roku rozpoczął się konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy. 

Prowadzone działania wojenne nie mają obecnie bezpośredniego wpływu na działalność 

Emitenta, w tym dostępność surowców i rynki zbytu jego produktów. Wpływ konfliktu na 

działalność Emitenta następuje ze względu na wzrost kosztów paliw i energii oraz wysoki 

poziom inflacji, przez co należy spodziewać się istotnego dalszego wzrostu cen produktów 

i usług, a tym samym istnieje ryzyko, że popyt na produkty Emitenta może się zmniejszyć, 

co może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. 

5.28. Ryzyko zmian regulacji prawnych 

Działalność Emitenta podlega wielu regulacjom prawnym, w szczególności przepisom z 

zakresu prawa spółek, jak również przepisom dotyczącym produkcji, magazynowania, 

reklamy oraz sprzedaży produktów konopnych oraz suplementów diety. Zmiany przepisów 

prawa lub jego interpretacje mogą stanowić znaczące zagrożenie dla działalności Emitenta. 

Nowelizacje przepisów prawa, wprowadzenia nowych regulacji oraz ich niejednolita 

interpretacja mogą znacząco wpłynąć na poziom ryzyka prowadzenia działalności przez 

Spółkę. Wejście w życie nowych regulacji może wiązać się z koniecznością ponoszenia przez 

Emitenta dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów związanych z dostosowaniem 

działalności Spółki do nowowprowadzonych przepisów, co może przyczynić się do 

zwiększenia kosztów działalności Spółki, a tym samym zmniejszyć zysk wypracowany przez 

Emitenta. Ponadto, nie można wykluczyć wprowadzenia nowych przepisów, które istotnie 

ograniczą możliwość oferowania lub reklamowania produktów Spółki, co może istotnie 

wpłynąć na rozpoznawalność marki. Możliwe jest również wprowadzenie regulacji, które 

ograniczą lub uniemożliwią prowadzenie przeważającej części działalności Spółki. 

Każda zmiana przepisów prawa może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, w 

tym na zmniejszenie dynamiki działań oraz niekorzystną zmianę kondycji finansowej, a 

tym samym spadek wartości aktywów i przychodów Emitenta. Szczególnie wrażliwe dla 

Emitenta są zmiany w zakresie konieczności uzyskiwania stosownych zezwoleń na 

działalność będącą w obszarze zainteresowania Emitenta. Zmiany w tym zakresie mogą 

powodować zmniejszenie atrakcyjności produktów i technologii, a docelowo, mieć istotny 

negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. 

W celu minimalizacji wskazanego ryzyka, Emitent na bieżąco monitoruje zmiany w 

przepisach prawnych i sposobie ich interpretacji, w tym również na poziomie prac 

sejmowych, jak również orzecznictwo dotyczące branży będącej obszarem działań 

Emitenta. W ocenie Spółki obecnie zauważalny jest jednak trend do liberalizacji przepisów 

w obszarze działania Emitenta, stąd obecnie wdrażane lub dyskutowane inicjatywy 

legislacyjne Emitent ocenia jako szansę rozwoju dla rynku, na którym działa. Emitent 

dokłada najwyższej staranności, aby dostosować z odpowiednim wyprzedzeniem strategię 

Emitenta do występujących zmian.  

5.29. Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego  

Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką 

częstotliwością zmian. Niejednokrotnie brak jest ich klarownej wykładni, co może 

powodować sytuację odmiennej ich interpretacji przez Spółkę i organy skarbowe.  
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W przypadku zaistnienia takiej sytuacji organy skarbowe mogą nałożyć na Spółkę karę 

finansową, która może mieć istotny negatywny wpływ na jej wyniki finansowe. Ponadto, 

organy skarbowe mają możliwość weryfikowania poprawności deklaracji podatkowych 

określających wysokość zobowiązania podatkowego w ciągu pięcioletniego okresu od końca 

roku, w którym minął termin płatności podatku. W przypadku przyjęcia przez organy 

podatkowe odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez 

Emitenta interpretacji przepisów podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny 

wpływ na sytuację finansową Spółki.  

Istnieje ponadto ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost 

efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników 

finansowych Emitenta. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności 

polskich przepisów podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego w 

państwach należących do Unii Europejskiej. Spółka nie może wykluczyć zmian w przepisach 

podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z AKCJAMI OFEROWANYMI 

5.30. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Oferowane 

Inwestowanie w akcje na rynku kapitałowym jest obarczone istotnie wyższym ryzykiem, 

niż to związane z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w 

funduszach inwestycyjnych, m.in. ze względu na potencjalnie ograniczoną płynność akcji 

oraz trudną do przewidzenia zmienność wartości akcji zarówno w krótkim, jak i długim 

terminie.  

Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, inwestor 

powinien rozważyć ryzyka dotyczące działalności Spółki oraz rynku, na którym ona 

funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny 

być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi, z punktu widzenia Emitenta 

elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy 

być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności 

gospodarczej również inne, nieujęte w Dokumencie Ofertowym czynniki mogą wpływać na 

działalność Spółki. Inwestor powinien rozumieć, że zrealizowanie ryzyk związanych z 

działalnością Emitenta może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję 

rynkową i może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału.  

5.31. Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Akcje Oferowane 

Każdy podmiot rozważający inwestycję w Akcje Oferowane powinien ustalić, czy inwestycja 

jest dla niego odpowiednią w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy 

potencjalny inwestor powinien: (i) posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do 

dokonania właściwej oceny Akcji Oferowanych oraz korzyści i ryzyka związane z 

inwestowaniem w akcje; (ii) posiadać znajomość oraz dostęp do odpowiednich narzędzi 

analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego sytuacji finansowej, 

inwestycji w Akcje Oferowane oraz wpływu inwestycji na jego ogólny portfel inwestycyjny; 

(iii) posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich 

rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje Oferowane; (iv) w pełni rozumieć 

warunki Oferty oraz posiadać znajomość rynków finansowych; (v) posiadać umiejętność 

oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych scenariuszy 

rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników, które 

mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyka.  

5.32. Ryzyko niedojścia Oferty do skutku 
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Oferta może nie dojść do skutku w przypadku odwołania jej przez Emitenta lub odstąpienia 

przez niego od jej przeprowadzenia. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków 

wpłaconych tytułem nabycia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i 

odszkodowań.  

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Oferowanych nie 

dojdzie do skutku, jeżeli: 

1) nie zostanie subskrybowana minimalna liczba akcji, tj. nie zostanie złożony żaden 

zapis na Akcje Oferowane albo  

2) Emitent nie dokona przydziału subskrybowanych Akcji Oferowanych, albo 

3) nastąpią inne przeszkody prawne lub faktyczne uniemożliwiające zamknięcie 

emisji Akcji Oferowanych. 

W przypadku wystąpienia ww. sytuacji może dojść do zamrożenia środków finansowych na 

pewien czas i utraty potencjalnych korzyści przez Inwestorów – wpłacone kwoty na Akcje 

Oferowane zostaną zwrócone bez żadnych odsetek i odszkodowań. 

5.33. Ryzyko zawieszenia lub odstąpienia od Oferty 

Zarząd Emitenta może podjąć decyzję o zawieszeniu lub odwołaniu Oferty po jej 

rozpoczęciu. Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje, Emitent może podjąć 

decyzję o zawieszeniu albo odstąpieniu od Oferty bez podawania przyczyn. Po rozpoczęciu 

przyjmowania zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu albo odwołaniu Oferty, 

gdy zaistnieją przesłanki, które w jego opinii wskazywać będą na zasadność zawieszenia 

Oferty lub jej odwołania. 

Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta to informacja o zawieszeniu Oferty 

zostanie przekazana do publicznej wiadomości w ten sam sposób, co niniejszy Dokument 

Ofertowy. 

Zawieszenie Oferty Publicznej spowoduje przesunięcie terminów Oferty, w tym terminu 

przydziału Akcji Oferowanych. 

Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania 

nowych terminów Oferty, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej 

wiadomości w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem, że jeżeli zawieszenie Oferty 

nastąpiło po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, nowe terminy nie mogą być dłuższe, niż 

trzy miesiące od dnia otwarcia publicznej subskrypcji. 

Informacja o odwołaniu Oferty zostanie podana niezwłocznie do publicznej wiadomości w 

trybie, w jakim został opublikowany Dokument Ofertowy. 

W przypadku wycofania Oferty Akcji Oferowanych w trakcie trwania subskrypcji, 

inwestorzy przestają być związani złożonymi zapisami na Akcje Oferowane, a środki 

pieniężne przekazane tytułem wpłaty na Akcje Oferowane podlegają zwrotowi. 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia, odwołania lub zawieszenia przez Emitenta 

Oferty, czego konsekwencją byłby brak możliwości nabycia przez inwestorów Akcji 

Oferowanych, mimo zaangażowania czasu i środków w podjęcie decyzji inwestycyjnej, 

Inwestorzy będą narażeni na potencjalne zamrożenie na pewien czas środków wpłaconych 

na nabycie Akcji Oferowanych. 

5.34. Ryzyko zmiany harmonogramu Oferty lub możliwości wystąpienia 

nieprzewidzianych opóźnień w jego realizacji 
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Nie można wykluczyć, że harmonogram Oferty nie ulegnie zmianie. Emitent może podjąć 

decyzję o zmianie terminów Oferty, w tym wydłużenia lub skrócenia terminu przyjmowania 

zapisów, przy czym skrócenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić tylko w 

przypadku subskrybowania wszystkich Akcji Oferowanych. 

W przypadku zmiany terminu składania zapisów na Akcje Oferowane informacja ta zostanie 

podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Dokument 

Ofertowy. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia 

terminów przyjmowania zapisów, w sytuacji, gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych 

złożonymi zapisami będzie mniejsza niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty. Termin 

ten, stosownie do art. 438 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie może być dłuższy niż trzy 

miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. W przypadku wydłużenia terminów zapisów do 

publicznej wiadomości zostanie podana stosowna informacja w sposób w jaki został 

opublikowany niniejszy Dokument Ofertowy. 

5.35. Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane  

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na 

Akcje Oferowane ponosi osoba składająca zapis. 

Niedokonanie wpłaty na Akcje Oferowane w określonym terminie oraz na warunkach 

określonych w Dokumencie Ofertowym skutkuje nieważnością zapisu. 

5.36. Ryzyko związane z brakiem wypłaty dywidendy 

Wypłata dywidendy zależy od wielu czynników. Nie ma gwarancji, że w danym roku Spółka 

będzie w stanie wypłacić dywidendę swoim akcjonariuszom. Wypłata dywidendy oraz jej 

wysokość będzie zależeć w szczególności od osiągniętego zysku oraz sytuacji finansowej 

Spółki, potrzeby zabezpieczenia środków na realizację zobowiązań związanych z bieżącą 

działalnością Spółki i jej potrzeb finansowych w kolejnych okresach, w tym związanych z 

ewentualnymi przyszłymi inwestycjami dotyczącymi działalności Spółki i jej rozwoju. 

Kolejnym warunkiem wypłaty dywidendy jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia o 

przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę zysku na wypłatę dywidendy. Istnieje ryzyko, 

że Zarząd nie przedstawi Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie wypłaty 

dywidendy lub ryzyko, że Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały o jej wypłacie 

niezależnie od rekomendacji Zarządu. Akcjonariusze Akcji Oferowanych nie będą posiadać 

większości umożliwiającej samodzielne podjęcie uchwały w tym przedmiocie. W przypadku 

niepodjęcia uchwały o wypłacie dywidendy inwestorom nie będzie przysługiwać roszczenie 

o wypłatę udziału w zysku Emitenta. 

5.37. Ryzyko związane z niezarejestrowaniem przez sąd podwyższenia kapitału 

zakładowego 

Inwestorzy powinni być świadomi istnienia ryzyka niedokonania przez sąd rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Oferowanych. Emitent 

dołoży należytej staranności w zakresie sporządzenia i złożenia do sądu stosownego 

wniosku we właściwym terminie. Jednakże nie można wykluczyć niepodjęcia przez sąd 

postanowienia w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału. W takim przypadku 

Emitent zwróci osobom, którym zostaną przydzielone Akcje Oferowane kwotę równą 

wartości wpłaty na poczet objęcia Akcji Oferowanych jednak bez żadnych odsetek i 

odszkodowań. 
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5.38. Ryzyko związane ze sformalizowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta 

Uprawnione osoby mogą skorzystać z uprawienia do wytoczenia powództwa przeciwko 

Spółce o uchylenie Uchwały Emisyjnej lub powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały 

Emisyjnej w razie przekonania, że Uchwała Emisyjna narusza dobre obyczaje, godzi w 

interes Spółki lub krzywdzi akcjonariuszy albo że Uchwała Emisyjna jest sprzeczna z ustawą 

lub Statutem Spółki. Na dzień sporządzania Dokumentu Ofertowego, Zarząd Emitenta nie 

ma wiedzy o tym, by takie postępowanie zostało wszczęte lub żeby miało zostać wszczęte. 

Ryzyko to ma charakter częściowo niezależny od Emitenta, dlatego nie można go całkowicie 

wykluczyć.  

Nie można wykluczyć, że sąd rejestrowy przyjmując inną interpretację przepisów, 

zakwestionuje Uchwałę Emisyjną bądź prawidłowość przeprowadzonego procesu 

subskrypcji i akcji promocyjnej, co może skutkować oddaleniem wniosku o rejestracje 

podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji 

Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. 

5.39. Ryzyko sankcji w związku z Ofertą 

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku  

z ofertą publiczną dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przez Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej Ofercie,  

w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego 

naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo  

w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa poniżej, KNF może: 

1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo przerwanie jej 

przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 

2) zakazać rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo dalszego jej prowadzenia, lub 

3) opublikować na koszt Emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z 

prawem działaniu w związku z Ofertą lub subskrypcją. 

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą lub subskrypcją 

dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie lub subskrypcji  

w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego jest niewielka, KNF może wydać 

zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia Emitent lub 

oferujący powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo przerywa 

jej przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne 

do usunięcia tych naruszeń. 

W związku z daną ofertą publiczną lub subskrypcją KNF może wielokrotnie zastosować 

środki przewidziane powyżej. 

W przypadku niewykonania nakazu, o którym mowa w pkt 1 powyżej albo naruszenia 

zakazu wskazanego w pkt 2 KNF może - na podstawie art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie - 

nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5.000.000 zł. 

Art. 18. Ustawy o Ofercie upoważnia KNF do zastosowania środków, o których mowa w 

art. 16 także w przypadku, gdy: 
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1) oferta publiczna lub subskrypcja papierów wartościowych, dokonywane na 

podstawie tej Oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów; 

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. 

Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16 i 18 

Ustawy o Ofercie komunikat o ich zastosowaniu zamieszcza się - zgodnie z art. 18a ust. 3 

na stronie internetowej KNF. 

5.40. Ryzyko sankcji związanych z reklamą oferty 

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 22 ust. 

2-4 rozporządzenia Prospektowego przez Emitenta, Oferującego, podmiot, o którym mowa 

w art. 11a ust. 2 Ustawy o Ofercie, lub inne podmioty działające w ich imieniu lub na ich 

zlecenie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: 

1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia prowadzenia reklamy lub przerwanie jej 

prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, wskazując 

nieprawidłowości, które należy usunąć w tym okresie, lub 

2) zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania, w 

szczególności w przypadku, gdy wskazane przez Komisję nieprawidłowości nie 

zostały usunięte w terminie określonym w pkt 1, lub 

3) opublikować, na koszt emitenta, oferującego lub podmiotu, o którym mowa w art. 

11a ust. 2, informację o niezgodnym z prawem rozpowszechnianiu reklamy, 

wskazując naruszenia prawa. 

W związku z udostępnianiem informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, KNF może 

wielokrotnie zastosować środki przewidziane powyżej. 

5.41. Inne ryzyka związane z tzw. crowdfundingiem udziałowym 

Akcja promocyjna dotycząca Oferty odbywa się w ramach tzw. crowdfundingu udziałowego 

(ang. equity crowdfunding). Crowdfunding udziałowy nie był przez długi czas uregulowany 

prawnie. Obecnie natomiast przepisy prawa krajowego nie zostały jeszcze dostosowane do 

nowowprowadzonych przepisów unijnych. Tym samym istnieje ryzyko związane z 

pojawieniem się nowych przepisów na poziomie krajowym, które mogą utrudnić lub 

uniemożliwić zakończenie Oferty, co może przesądzić o niedojściu Oferty do skutku. W 

takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem objęcia Akcji 

Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. 

Negatywny wpływ na Ofertę może również mieć zmiana interpretacji przepisów prawa 

dotyczących Oferty. Zmianie ulec mogą także stanowiska, opinie lub zalecenia organów 

publicznych, w tym organów nadzoru, dotyczące sposobu prowadzenia Oferty i jej 

promocji.  



Strona 40 z 115 

5.42. Ryzyko związane z brakiem gwarancji zysku  

Finansowanie udziałowe, w tym poprzez objęcie Akcji Oferowanych nie może być 

utożsamiane z produktem oszczędnościowym gwarantującym pewny zysk. Zainwestowane 

środki nie są objęte żadnymi gwarancjami. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia konkretnych 

wyników finansowych ani konkretnej ceny akcji w przyszłości, ani wypłaty dywidendy w 

przyszłości, ani wpłaty konkretnej kwoty z majątku zlikwidowanej Spółki. W przypadku 

niepowodzenie działalności realizowanej przez Spółkę lub w przypadku braku możliwości 

likwidacji Spółki Inwestor może utracić całość lub część zainwestowanych środków. 

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie inwestowanie w akcje, a ich decyzje 

inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą uwzględniającą różne czynniki 

ryzyka oraz okoliczności, w tym również te ryzyka nie wymienione w niniejszym 

Dokumencie Ofertowym.  

RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM 

5.43. Ryzyko ograniczonej płynności Akcji Oferowanych 

Akcje Oferowane będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w ASO 

dopiero po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego. Mając na uwadze zwyczajowy czas trwania procesu 

wprowadzenia akcji do obrotu zorganizowanego, płynność Akcji Oferowanych może być 

istotnie ograniczona przez co najmniej 6-12 miesięcy. Oznacza to, że w tym okresie 

sprzedaż Akcji Oferowany może wiązać się z koniecznością samodzielnego poszukiwania 

przez Inwestora nabywcy Akcji Oferowanych. 

Akcje Oferowane będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu w ASO, który charakteryzuje się niższą płynnością akcji, 

niż występująca na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

5.44. Ryzyko związane z koniunkturą na rynku giełdowym 

Na działalność Emitenta, po wprowadzeniu jego akcji do obrotu zorganizowanego, istotny 

wpływ mieć będzie koniunktura na rynkach kapitałowych, w tym szczególnie na rynkach 

prowadzonych przez GPW która jest zmienna i podlega charakterystycznym cyklom, 

trwającym zwykle od kilku miesięcy do kilku lat. Długotrwała bessa może powodować 

gorszą wycenę Emitenta oraz utrudnić lub wydłużyć proces inwestycji dokonywanych przez 

Emitenta. W takiej sytuacji Emitent może mieć również problemy z pozyskaniem środków 

na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Emitenta bądź realizację procesów 

inwestycyjnych. 

5.45. Ryzyko odmowy wprowadzenia Akcji Ofertowanych do obrotu na rynku 

NewConnect  

Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu ASO GPW podejmuje uchwałę o odmowie wprowadzenia 

do obrotu w ASO instrumentów finansowych objętych wnioskiem o wprowadzenie, jeżeli: 

(i) nie zostały spełnione warunki wprowadzenia określone w Regulaminie ASO, lub (ii) GPW 

uzna, że wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu zagrażałoby 

bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników (przy czym dokonując oceny 

wniosku w tym zakresie GPW, uwzględniając rodzaj instrumentów finansowych objętych 

wnioskiem, bierze pod uwagę czynniki szczegółowo wymienione w Regulaminie ASO); lub 

(iii) GPW uzna, że dokument informacyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o 

wprowadzenie instrumentów finansowych do ASO w sposób istotny odbiega od wymogów 

formalnych określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu ASO. Zgodnie z § 5 ust. 7 
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Regulaminu ASO w przypadku odmowy wprowadzenia ponowny wniosek o wprowadzenie 

do obrotu w ASO tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie 

wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o odmowie ich 

wprowadzenia do obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy 

nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały w sprawie 

utrzymania w mocy decyzji o odmowie.  

W przypadku ziszczenia się przedmiotowego czynnika ryzyka, nie przewiduje się dokonania 

odkupu objętych przez inwestora Akcji Oferowanych oraz zwrotu inwestorowi środków 

pieniężnych w wysokości iloczynu ceny emisyjnej oraz liczby objętych Akcji Oferowanych. 

5.46. Ryzyko związane ze wstrzymaniem wprowadzenia Akcji Oferowanych do 

obrotu w ASO 

Na podstawie art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy wymaga tego 

bezpieczeństwo obrotu w ASO lub jest zagrożony interes inwestorów, Organizator ASO, na 

żądanie KNF, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu lub 

wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie 

dłuższy niż 10 dni. 

5.47. Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji Oferowanych do 

obrotu w ASO 

Intencją Spółki jest złożenie wniosku o wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu w ASO 

na rynku NewConnect na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2023 roku. 

Wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku NewConnect będzie możliwe po 

rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie 

Uchwały Emisyjnej oraz dodatkowo po zarejestrowaniu Akcji w KDPW, a także po 

sporządzeniu stosownej dokumentacji i jej akceptacji przez Organizatora ASO. W związku 

z powyższym, istnieje ryzyko opóźnienia wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu na 

rynku NewConnect, co spowoduje istotne ograniczenie płynności Akcji Oferowanych w tym 

okresie. 

5.48. Ryzyko zawieszenia obrotu Akcjami Oferowanymi w ASO 

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem innych jego przepisów, GPW może 

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

wniosek emitenta, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego 

uczestników oraz (iii) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w ASO. Ponadto, w 

przypadku niepodpisania przez emitenta umowy z autoryzowanym doradcą w terminie i 

okolicznościach określonych w Regulaminie ASO, GPW może zawiesić obrót instrumentami 

finansowymi tego emitenta na okres do 3 miesięcy. Jeżeli przed upływem okresu 

zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z 

autoryzowanym doradcą, GPW może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z 

obrotu w ASO. 

Jednocześnie zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu ASO w przypadkach określonych przepisami 

prawa GPW zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych 

przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. Dodatkowo, zgodnie z art. 78 ust. 

3 w związku z art. 16 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót akcjami jest 

dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego 

funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia 

interesów inwestorów, KNF może żądać od GPW zawieszenia obrotu tymi akcjami. W 

żądaniu KNF może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten 
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może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą 

zachodziły przesłanki żądania zawieszenia obrotu akcjami. KNF uchyla decyzję zawierającą 

żądanie zawieszenia obrotu akcjami, o którym mowa powyżej, w przypadku, gdy po jej 

wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania 

ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów 

inwestorów. 

5.49. Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu w ASO Akcji Oferowanych 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator ASO może wykluczyć akcje z obrotu: 

(i) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie 

od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego 

bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, (iii) jeżeli emitent uporczywie narusza 

przepisy obowiązujące w ASO, (iv) wskutek otwarcia likwidacji emitenta, (v) wskutek 

podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 

przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić 

odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z 

dniem przekształcenia. 

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe 

z obrotu w ASO: (i) w przypadkach określonych przepisami prawa, (ii) jeżeli zbywalność 

tych instrumentów stała się ograniczona, (iii) w przypadku zniesienia dematerializacji tych 

instrumentów, (iv) co do zasady, po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się 

postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd 

wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na 

zaspokojenie kosztów postępowania lub z powodu tego, że majątek emitenta wystarcza 

jedynie na zaspokojenie tych kosztów, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2a i 2b Regulaminu ASO. 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator 

ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO). 

W takim przypadku nie znajduje zastosowania ograniczenie czasowe zawieszenia obrotu 

instrumentami finansowymi do trzech miesięcy wynikające z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO. 

Wymienione powyżej przypadki wykluczenia Akcji Oferowanych z obrotu w ASO mogą 

skutkować utrudnieniami w sprzedaży akcji dla inwestorów. 

5.50. Ryzyko związane z karami nakładanymi przez GPW 

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO w przypadku nieprzestrzegania przez emitenta zasad 

lub przepisów obowiązujących w ASO lub w przypadku niewykonywania, lub nienależytego 

wykonania obowiązków określonych w rozdziale V Regulaminu ASO („Obowiązki emitentów 

instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”), GPW może, w zależności od 

stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: (i) upomnieć emitenta; albo (ii) 

nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000,00 PLN. GPW, podejmując 

decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi 

termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu 

zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości). W przypadku gdy emitent nie wykonuje 

nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub 

przepisów obowiązujących w ASO, bądź nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki 

określone w rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie wykonuje nałożonych na niego 

obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzednim, GPW może nałożyć na emitenta karę 

pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną zgodnie z pkt (ii) zdania 

pierwszego nie może przekraczać 50.000,00 PLN. 

5.51. Ryzyko związane z karami administracyjnymi  
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Od chwili uzyskania przez Emitenta statusu spółki publicznej do Emitenta znajdą 

zastosowanie przepisy art. 96 oraz art. 97 Ustawy o Ofercie, a także art. 176 Ustawy o 

Obrocie, które przewidują możliwość nałożenia przez KNF m. in. na emitenta kar 

pieniężnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w 

szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie.  

Dodatkowo, KNF uprawniona jest do nakładania kar pieniężnych za niewypełnianie 

poszczególnych obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR, w szczególności 

obowiązków informacyjnych lub związanych z dostępem do informacji poufnych. Ponadto, 

Ustawa o obrocie ustanawia sankcję karną w postaci grzywny do 5.000.000,00 PLN albo 

kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 albo zastosowania obu tych kar łącznie, 

za wykorzystanie informacji poufnych lub dokonanie manipulacji na rynku, a także grzywny 

do 2.000.000 PLN albo kary pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tych kar łącznie za 

ujawnienie informacji poufnej, udzielenie rekomendacji lub nakłonienie do nabycia lub 

zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy informacja poufna. Ponadto, w 

przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej 

przez dany podmiot w wyniku określonych naruszeń, zamiast kary pieniężnej, o której 

mowa powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotności kwoty 

osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

Dodatkowo, na podstawie art. 100 Ustawy o Ofercie kto, będąc odpowiedzialnym za 

informacje zawarte w prospekcie, memorandum informacyjnym lub dokumentach, o 

których mowa w art. 37a ust. 1, art. 38, art. 38a lub art. 39 ust. 1, albo za inne informacje 

związane z ofertą publiczną lub dopuszczeniem papierów wartościowych lub innych 

instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, lub ubieganiem się o 

dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na 

rynku regulowanym, albo za informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 

Rozporządzenia MAR lub art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie, podaje nieprawdziwe dane lub 

zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega grzywnie 

do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym 

karom łącznie. Tej samej karze podlega, kto, będąc odpowiedzialnym za informacje 

udostępniane do publicznej wiadomości w formie suplementu do prospektu, memorandum 

informacyjnego lub innych dokumentów, o których mowa art. 38 lub art. 39 ust. 1, podaje 

nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść 

informacji. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, 

działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej. 

Nałożenie kar pieniężnych lub sankcji karnych na Spółkę lub członków jej organów może 

mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Spółki. 

5.52. Ryzyko związane z obrotem Akcjami Oferowanymi w ASO 

Akcje Oferowane będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w ASO po 

rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej w 

rejestrze przedsiębiorców KRS. Do czasu ich wprowadzenia do obrotu, płynność Akcji 

Oferowanych może być istotnie ograniczona.  

Akcje Emitenta nie były dotychczas przedmiotem obrotu ani na rynku regulowanym, ani w 

ASO. Nie da się przewidzieć, czy po wprowadzeniu do obrotu zorganizowanego będą one 

przedmiotem aktywnego obrotu. Mając na uwadze rozdrobnienie akcjonariatu oraz 

pozostawanie istotnej części Akcji w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych, którzy 

nie zawarli ze Spółką Umów lock-up istnieje ryzyko powstania nadmiernej podaży Akcji po 
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ich wprowadzeniu do obrotu zorganizowanego, co może mieć negatywny wpływ na kurs 

Akcji na rynku NewConnect. Dodatkowo, płynność instrumentów finansowych 

wprowadzonych do ASO jest niższa niż tych będących przedmiotem obrotu na rynku 

regulowanym. Nie można także przewidzieć w jaki sposób będzie się kształtować cena Akcji 

Oferowanych, a szereg czynników wpływających na cenę Akcji Oferowanych jest 

niezależnych od Spółki. W związku z powyższym mogą występować trudności w zakupie 

bądź sprzedaży dużej liczby Akcji Oferowanych, co może przyczynić się odpowiednio do 

znaczącego wzrostu lub znaczącego spadku ich ceny, a w skrajnych przypadkach do braku 

możliwości ich zakupu bądź sprzedaży. Należy mieć na uwadze, że inwestowanie w 

instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu w ASO jest obarczone większym 

ryzykiem niż inwestowanie w instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez GPW. 

5.53. Ryzyko związane z Animatorem Rynku 

Na podstawie § 9 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu ASO, 

warunkiem notowania instrumentów finansowych w ASO jest istnienie ważnego 

zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do 

wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności 

w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również 

dodatkowych warunków animowania - określonych w Załączniku Nr 6b do Regulaminu 

ASO.  

Ponadto, Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w 

ASO bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, w szczególności z 

uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym 

albo na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez 

Organizatora ASO. Jednocześnie w takim przypadku, Organizator ASO może wezwać 

Emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, w terminie 30 dni od tego 

wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami 

finansowymi Emitenta.  

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku rozwiązania lub 

wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, instrumenty finansowe Emitenta notowane są 

w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy 

od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy - o ile 

Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi 

instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym 

określaniem kursu jednolitego. 

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku zawieszenia prawa do 

wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty 

finansowe Emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym 

określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu zawieszenia 

tego prawa - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu 

tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym 

określaniem kursu jednolitego. 

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku zawarcia nowej umowy z 

Animatorem Rynku, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu 

instrumentów finansowych Emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie 

notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej 

niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku. 
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Akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert notowane są w systemie notowań 

jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia 

obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej 

kwalifikacji - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu 

tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym 

określaniem kursu jednolitego. 

Akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Alert, notowane są w 

systemie notowań ciągłych - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do 

wiadomości uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego 

segmentu - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o ich notowaniu w 

systemie notowań jednolitych z dwukrotnym lub jednokrotnym określaniem kursu 

jednolitego. 

W przypadku, gdy zmiana systemu notowań wynika z odrębnej decyzji Organizatora 

Alternatywnego Systemu decyzja w tej sprawie powinna zostać opublikowana na stronie 

internetowej Organizatora co najmniej na 2 dni robocze przed dniem jej wejścia w życie. 

5.54. Ryzyko związane z Autoryzowanym Doradcą 

Zgodnie z § 17b ust. 1-3 Regulaminu ASO, w przypadku gdy pomimo upływu okresu 

wskazanego w § 18 ust. 3 Regulaminu ASO w ocenie Organizatora ASO zachodzi 

konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków 

informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego 

Doradcy, Organizator ASO może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy dotyczącej 

współdziałania z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków 

informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz monitorowania prawidłowości 

wypełniania przez emitentów tych obowiązków oraz bieżącego doradzania emitentowi w 

zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w ASO.  W 

przypadku niepodpisania przez Emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie, o 

którym mowa w §17b ust. 1 Regulaminu ASO, albo w terminie 20 dni roboczych od dnia 

rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w §17b ust. 2 

Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi 

Emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie 

zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, Organizator 

ASO może wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. 

Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a Regulaminu ASO stosuje się odpowiednio. 
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 OŚWIADCZENIE EMITENTA 

Działając w imieniu Emitenta, oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i przy 

dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym 

dokumencie oraz w załącznikach do niniejszego dokumentu są prawdziwe, rzetelne i 

zgodne ze stanem faktycznym. Podmiotem odpowiedzialnym za prawdziwość, rzetelność i 

kompletność informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie jest wyłącznie Emitent. 

 

Gronowo Górne, dnia 13 lutego 2023 roku 

 

 

 

__________________________ 

Maciej Kowalski 

Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

1) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS Emitenta; 

2) Treść Uchwały Emisyjnej; 

3) Treść Uchwały ws. Ustalenia Ceny Emisyjnej; 

4) Statut Spółki;  

5) Sprawozdanie finansowe za 2021 rok wraz z opinią biegłego rewidenta; 

6) Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 rok (dane nieaudytowane).  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – INFORMACJA ODPOWIADAJĄCA ODPISOWI AKTUALNEMU Z 

KRS EMITENTA 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 - TREŚĆ UCHWAŁY EMISYJNEJ  
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ZAŁĄCZNIK NR 3 – TREŚĆ UCHWAŁY WS. USTALENIA CENY EMISYJNEJ 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 - TREŚĆ STATUTU SPÓŁKI  

 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

1. Spółka działa pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna.  

2. Spółka może używać skróconej nazwy Kombinat Konopny S.A. oraz wyróżniają-

cego ją znaku graficznego.  

§2 

Siedzibą Spółki jest Gronowo Górne. 

§3 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  

§4 

1. Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

jak i poza jej granicami.   

2. Spółka może tworzyć w kraju i za granicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne 

jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cy-

wilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzysze-

niach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.  

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

§ 5 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  

1) PKD 13.12.D – Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włącza-

jąc produkcję nici; 

2) PKD 01.16.Z – Uprawa roślin włóknistych; 

3) PKD 10.89.Z – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

4) PKD 10.41.Z – Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych; 

5) PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych 

nauk przyrodniczych i technicznych. 

2. Działalność, dla podjęcia której wymagana jest koncesja, zezwolenie lub pozwole-

nie, podjęta zostanie po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub pozwolenia.  

3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu 

akcji, o których mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną po-

wzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co 

najmniej połowę kapitału zakładowego.  
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III. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI 

§ 6 

 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.816.600,00 zł (dwa miliony osiemset szesnaście 

tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na:  

1) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji imienny serii A, o wartości nomi-

nalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 00000001 do 

20000000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2.000.000 zł 

(dwa miliony złotych), uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że 

każda akcja serii A uprawnia do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu 

(zwanych dalej: „Akcjami serii A”);  

2) 4.200.000 (cztery miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela se-

rii B, o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 

0000001 do 4200000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 

420.000 zł (czterysta dwadzieścia tysięcy złotych); 

3) 2.466.000 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwy-

kłych, na okaziciela serii C, o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja 

o numerach od 0000001 do 2466000, to jest o łącznej wartości nominalnej 

w wysokości 246.600 zł (dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset zło-

tych);  

4) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii 

D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach 

od 0000001 do 1500000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 

150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki.  

3. Założycielem Spółki jest Maciej Tomasz Kowalski.  

4. Tak długo jak akcje Spółki zarejestrowane są w rejestrze akcjonariuszy, Spółka 

będzie samodzielnie i bezpośrednio spełniać zobowiązania pieniężne Spółki wobec 

akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji. Wyłączone zostaje stosowanie art. 

32810 Kodeksu spółek handlowych. 

 

§ 6a 

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń 

kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 33.400,00 zł (trzydzieści trzy 

tysiące czterysta złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 334.000 (trzysta 

trzydzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 

zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na zasadach określonych 

w niniejszym paragrafie. 

2. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelo-

wego będą członkowie personelu Spółki, w tym pracownicy i współpracownicy 

Spółki („Osoby Uprawnione”) będący uczestnikami programu motywacyjnego, 

zgodnie z zasadami i warunkami realizacji programu motywacyjnego określonymi 

w Regulaminie programu motywacyjnego przyjętym przez Radę Nadzorczą z upo-

ważnienia Walnego Zgromadzenia. 
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3. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego wynosić będzie 

0,10 zł (dziesięć groszy). 

4. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo 

kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału 

Docelowego. 

5. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału 

Docelowego zostaje udzielone na okres trzech lat od dnia rejestracji w rejestrze 

przedsiębiorców KRS zmiany Statutu obejmującej niniejsze upoważnienie Zarządu 

do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.  

6. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian 

za wkłady pieniężne. 

7. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru w emitowanych w ramach podwyższenia kapitału 

zakładowego granicach Kapitału Docelowego. 

8. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być 

akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia 

osobiste akcjonariuszy. 

9. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do 

podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.  

10. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem 

kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba, że postanowienia 

niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne 

postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do: 

1) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w 

sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych 

S.A. („KDPW”) o rejestrację akcji w rejestrze prowadzonym przez KDPW, 

z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; 

2) w razie wystąpienia takiej potrzeby, rejestracji akcji w rejestrze 

akcjonariuszy prowadzony przez firmę inwestycyjną; 

3) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w 

sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie 

akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień 

ogólnie obowiązujących przepisów prawa; 

4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału 

zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w tym złożenia 

oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek 

handlowych. 

11. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego 

w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

§7 
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1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w dro-

dze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychcza-

sowych akcji w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel 

środków zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym (podwyż-

szenie kapitału zakładowego ze środków Spółki).   

§8 

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe oraz inne fundusze. 

2. Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, a re-

gulaminy ich wykorzystania uchwala Zarząd.   

IV. AKCJE 

§9 

1. Akcje są zbywalne.   

2. Akcje w Spółce mogą być emitowane jako akcje imienne, jak i na okaziciela.  

3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana 

na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały 

Zarządu Spółki. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni 

licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany 

akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem 

konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania zamiany Za-

rząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt do-

tyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści. Zamiana akcji na okazi-

ciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki 

będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym. 

4. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską ak-

cjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. 

5. Zastawnikowi i użytkownikowi akcji imiennych nie przysługuje prawo głosu na Wal-

nym Zgromadzeniu.  

6. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z 

prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.  

7. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) na za-

sadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Umorzenie akcji wymaga 

uchwały Walnego Zgromadzenia.   

8. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:  

1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki 

do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi liczbę i 

rodzaj akcji, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym 

minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjo-

nariuszowi za nabywane akcje lub sposób jego określenia bądź uzasadnienie 

umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz warunki i terminy nabycia akcji przez 

Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), w 

tym kapitał służący sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji;  

2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu; 
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3) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych 

celem umorzenia oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie 

Statutu Spółki;  

4) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach prze-

widzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.  

AKCJONARIUSZE 

§10 

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wskazanym w sprawozdaniu finanso-

wym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne 

Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, a także do udziału w podziale majątku 

Spółki w razie jej likwidacji. Walne Zgromadzenie może jednakże zadecydować o 

innym podziale zysku, w szczególności przeznaczając go, w całości lub w części, na 

kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe albo na inne cele określone uchwałą Wal-

nego Zgromadzenia. 

2. Zysk przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału dzieli się pomiędzy 

akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych akcji.  

3. Tak długo, jak Spółka nie będzie Spółką publiczną i jej akcje będą zarejestrowane 

w rejestrze akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia 

dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 

dany rok obrotowy (dzień dywidendy). W przypadku, gdy data taka nie zostanie 

określona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysłu-

guje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu podjęcia uchwały o 

podziale zysku. 

4. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną lub niepubliczną, gdy jej akcje za-

rejestrowane są w depozycie papierów wartościowych, dzień dywidendy ustala zwy-

czajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przy-

padający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia 

uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie 

określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia 

powzięcia uchwały o podziale zysku.  

5. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, 

a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda 

jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dy-

widendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli 

Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, 

wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. 

6. Na warunkach i w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, 

Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom za-

liczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka 

posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę. 

ORGANY SPÓŁKI 

§11 

Organami Spółki są: 

1) Zarząd;  
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2) Rada Nadzorcza;  

3) Walne Zgromadzenie.  

ZARZĄD 

§12 

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków.  

2. Członków Zarządu  powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.  

3. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję.  

4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynno-

ściach przez Radę Nadzorczą.  

5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenie 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia 

funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, 

rezygnacji albo odwołania.  

6. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.  

§ 13 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnętrz.  

2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji 

Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Przed podjęciem działań, które z mocy 

Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego 

Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały 

odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.  

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględna większością głosów. W przypadku równości 

głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  

4. Zarząd Spółki może podejmować uchwały w głosowaniu pisemnym lub przy wyko-

rzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, w szczególno-

ści za pomocą telefonu, videofonu lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w 

powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali 

powiadomieni o treści projektu uchwały. 

5. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu, o ile zostanie 

uchwalony. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nad-

zorcza.  

6. Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu 

samodzielnie. 

§14 

1. Członek Zarządu, stosownie do art. 380 Kodeksu spółek handlowych, nie może bez 

zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi.  

2. Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie o każ-

dym przypadku zaistnienia konfliktu interesów związanych z pełnioną przez nich 

funkcją lub o potencjalnej możliwości powstania takiego konfliktu w przyszłości.  

3. Nie stanowi działalności konkurencyjnej świadczenie przez Członka Zarządu usług 

lub pracy albo pełnienie przez niego funkcji w organach podmiotów powiązanych 
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ze Spółką.  

§ 15 

Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.   

RADA NADZORCZA 

§ 16 

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (słownie: trzech) do 7 (słownie: siedmiu) człon-

ków. W przypadku, gdy Spółka jest Spółką publiczną w skład Rady Nadzorczej wcho-

dzi od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków. W przypadku złożenia 

żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlo-

wych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 członków. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na trzyletnią kadencję. Członkowie 

Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń.  

3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ob-

rotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.  

4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeże-

niem postanowień ust. 5-7 poniżej. 

5. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej 

wymaganej przepisów prawa liczby w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych 

członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie 

Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do minimalnego wy-

maganego przepisami prawa składu w drodze kooptacji powołać nowych członków 

Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przy-

padku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co naj-

mniej dwóch.  

6. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisem-

nego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady 

Nadzorczej.  

7. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 5-6 powyżej w drodze koop-

tacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu 

ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich na-

stępców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nad-

zorcza na najbliższym Walnym Zgromadzenie umieści punkt w porządku obrad do-

tyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo 

wyboru jego następcy.  

8. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wice-

przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

§ 17 

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dzie-

dzinach.  

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postano-

wieniami niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:  

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,  
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2) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,  

3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,  

4) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,  

5) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność kon-

kurencyjną,  

6) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między Spółką a członkiem 

Zarządu,  

7) wybór biegłego rewidenta Spółki,  

8) zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu,  

9) podejmowanie uchwały w sprawie nabycia i zbycia przez Spółkę nierucho-

mości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowa-

niu wieczystym 

10) inne sprawy wniesione przez Zarząd.  

§ 18 

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej 

inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. 

Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia przed-

miotowego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia 

Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wniosko-

dawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek 

obrad. W przypadku niepowołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie 

zwołuje Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego niepowołania, każdy członek Rady 

Nadzorczej. 

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej trzy razy w roku obro-

towym.  

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiado-

mieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośred-

nictwem poczty elektronicznej chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wy-

rażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego 

powiadomienia. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedze-

niu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały 

mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nieobjętych porząd-

kiem obrad.  

4. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności  - 

Członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, zwołuje i otwiera pierwsze 

posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny 

się odbyć co najmniej trzy razy w roku obrotowym. 

§19 

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej 

połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 

2. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna 

większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nad-
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zorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw podjęciu uchwały głos de-

cydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej.  

3. Członkowie Rady Nadzorcze mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój 

głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu 

na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posie-

dzeniu Rady Nadzorczej.  

4. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzy-

staniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. 

Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni 

o treści projektu uchwały i bezwzględna większość Członków Rady Nadzorczej gło-

sowała za podjęciem uchwały.  

5. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzy-

staniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, 

dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady 

Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. 

§ 20 

1. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokół z posiedzenia pod-

pisują obecni członkowie Rady, zaś protokół z głosowania przy wykorzystywania 

środków bezpośredniego porozumiewanie się na odległości, określonego w § 20 

ust. 4 Statutu Spółki – członek Rady Nadzorczej zarządzający głosowanie W proto-

kołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków 

Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu lub głosowaniu, liczbę głosów od-

danych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowa-

nia.  

2. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej 

obecnych na posiedzeniu.  

§ 21 

Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i 

kompetencje. 

§22 

1. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego 

wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.  

2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania 

czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z in-

nych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. 

WALNE ZGROMADZENIE 

§23 

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.  

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno odbyć się w ter-

minie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.  

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w terminie określonym 

w ust. 2, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzor-

czą.  
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4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żą-

danie Rady Nadzorczej lub akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentujących co naj-

mniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.  

5. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwo-

łanie uzna za wskazane.  

6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co naj-

mniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgroma-

dzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przy-

padku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze-

nia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do nie-

zwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 4021-4022 kodeksu spółek 

handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 

7. Walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek 

nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem 

Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień 

ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki zawiadomienie może być wysłane akcjona-

riuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wska-

zany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany 

przez niego inny adres poczty elektronicznej. 

8. 8.W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się 

w sposób określony w art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie po-

winno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem 

Walnego Zgromadzenia. 

9. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapi-

tału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 

umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żą-

danie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów 

przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potrakto-

wane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwoła-

nia nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub 

w postaci elektronicznej. 

§ 24 

1. Walne Zgromadzenie odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku lub w Elblągu lub 

w Warszawie. 

2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 

głosu osobiście lub przez pełnomocnika.  

3. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie. 

4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezen-

towanych akcji Spółki, o ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie sta-

nowią inaczej.  

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, 

o ile obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stawiają su-

rowszych warunków powzięcia uchwał.  
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§25 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez 

niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes 

Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.  

2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenie wybiera się spośród osób uprawnionych 

do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie 

zwołane zostało przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenie jest 

osoba wskazana przez sąd rejestrowy.   

§ 26 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenie należy w szczególności podejmowanie uchwał 

w sprawach: 

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,  

2) udzielenia absolutorium członkom organom Spółki z wykonania przez nich 

obowiązków,  

3) wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub 

jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa 

rzeczowego,  

4) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa 

oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 

Kodeksu spółek handlowych,  

5) nabycia własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 2 Kodeksu 

spółek handlowych oraz upoważnienia do ich nabywania w przypadku okre-

ślonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.  

2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 

nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga zgody Walnego Zgromadze-

nia. 

§ 27 

Szczegółowy tryb prowadzenie obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenie 

określa Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjmowany uchwałą Walnego 

Zgromadzenia, o ile zostanie przyjęty.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§28 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2021 roku. 

3. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepi-

sami prawa oraz standardami rachunkowości.  

§29 

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się 

pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, 

chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Uchwała taka zapada większością 

trzech czwartych głosów z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach 
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Kodeksu spółek handlowych oraz z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Statutu. 

§ 30 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu spółek handlowych. 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 ROK WRAZ Z OPINIĄ 

BIEGŁEGO REWIDENTA 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 – BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2022 ROK (DANE 

NIEAUDYTOWANE) 
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