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ZASTRZEŻENIA 

Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie od 1 do 2.000.000 Akcji Serii E  oraz od 1 do 
2.000.000 PDA do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy 
w Polsce, w szczególności Ustawą o Ofercie Publicznej. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 grudnia 2010r. 

Z wyjątkiem osób wymienionych w Prospekcie, tj. członków Zarządu Spółki, żadna inna osoba nie jest uprawniona do podawania do publicznej 
wiadomości jakichkolwiek informacji związanych z Ofertą Publiczną. W przypadku podawania takich informacji do publicznej wiadomości wymagana 
jest zgoda Zarządu.  

Niniejszy Prospekt został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, a zawarte w nim informacje są zgodne ze 
stanem na dzień Daty Prospektu. Jednocześnie zwraca się uwagę, iż w przypadku zatwierdzenia przez KNF aneksu lub aneksów do p rospektu 
przekazywanych do publicznej wiadomości zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, Prospekt będzie zawierać zarówno informacje aktualne na 
dzień jego zatwierdzenia, jak również informacje o zdarzeniach lub okolicznościach, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę papieru 
wartościowego, o których Emitent lub Wprowadzający powziął wiadomość po zatwierdzeniu Prospektu. 

 

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI 

INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE, KTÓRE NIE STANOWIĄ FAKTÓW HISTORYCZNYCH, SĄ STWIERDZENIAMI DOTYCZĄCYMI PRZYSZŁOŚCI. 

STWIERDZENIA TE MOGĄ W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZYĆ STRATEGII, ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI, PROGNOZ RYNKOWYCH, PLANOWANYCH 

NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH LUB PRZYSZŁYCH PRZYCHODÓW EMITENTA. STWIERDZENIA TAKIE MOGĄ BYĆ IDENTYFIKOWANE POPRZEZ 

UŻYCIE WYRAŻEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYSZŁOŚCI, TAKICH JAK NP. „UWAŻAĆ”, „SĄDZIĆ”, „SPODZIEWAĆ SIĘ”, „MOŻE”, „BĘDZIE”, „POWINNO”, 

„PRZEWIDUJE SIĘ”, „ZAKŁADA”, ICH ZAPRZECZEŃ, ICH ODMIAN LUB ZBLIŻONYCH TERMINÓW. ZAWARTE W PROSPEKCIE STWIERDZENIA 

DOTYCZĄCE SPRAW NIEBĘDĄCYCH FAKTAMI HISTORYCZNYMI NALEŻY TRAKTOWAĆ WYŁĄCZNIE JAKO PRZEWIDYWANIA WIĄŻĄCE SIĘ Z 

RYZYKIEM I NIEPEWNOŚCIĄ. NIE MOŻNA ZAPEWNIĆ, ŻE PRZEWIDYWANIA TE ZOSTANĄ SPEŁNIONE, W SZCZEGÓLNOŚCI NA SKUTEK 

WYSTĄPIENIA CZYNNIKÓW RYZYKA OPISANYCH W PROSPEKCIE. 

 

 

Emitent, jak i Firma Inwestycyjna nie zamierzają podejmować żadnych działań dotyczących stabilizacji kursu papierów wartościowych objętych 
Prospektem przed, w trakcie oraz po wprowadzeniu Akcji Serii E oraz Praw do Akcji Ser ii E do obrotu na rynku podstawowym. 
 

Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego udostępnienia do publicznej wiadomości.  
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ROZDZIAŁ 1. PODSUMOWANIE  

Niniejsze podsumowanie jest traktowane jako wprowadzenie do Prospektu. Każda decyzja o inwestycji 
w akcje Emitenta powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu. 

Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści Prospektu ponosi koszt ewentualnego 

tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. 

Osoby, które sporządziły niniejsze podsumowanie lub jakiekolwiek jego tłumaczenie, ponoszą 

odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy niniejsze podsumowanie 
wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z pozostałymi częściami Prospektu.  

 
 

1.1 PODSTAWOWE OBSZARY I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI  

Grupa P.A. NOVA prowadzi działalność na terenie kraju w zakresie kompleksowej realizacji projektów 
budowlanych. Struktura organizacyjna Emitenta, w skład której wchodzą działy: deweloperski, 

budowlano-wykonawczy, projektowo-architektoniczno-urbanistyczny oraz dział systemów 
informatycznych, pozwala na realizację i kompleksową obsługę całości procesu budowlanego, 

począwszy od pozyskania pozwolenia na budowę i kończąc na realizacji obiektu budowlanego „pod 

klucz”. 

Grupa Emitenta świadczy usługi w zakresie: 

 Kompleksowego wykonawstwa obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego 
(w szczególności obiekty handlowo-usługowe, stacje paliw, obiekty użyteczności publicznej 

takie jak szkoły, sale gimnastyczne); 

 Wykonawstwa  kompletnych projektów budowlanych i wykonawczych obiektów kubaturowych, 

przemysłowych, usługowych i użyteczności publicznej zarówno na zlecenie odbiorców, 

jak i na rachunek własny; 

 Kompleksowej obsługi formalno-prawnej realizowanych projektów budowlanych (uzyskanie 

niezbędnych zgód i pozwoleń takich jak decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie  
na budowę, pozwolenie na użytkowanie, decyzje uwarunkowań środowiskowych); 

 Realizacji projektów architektonicznych i urbanistycznych, komputerowego przetwarzania 

danych z zakresu systemów informacji przestrzennej, projektów wnętrz i terenów zielonych, 
instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, dróg, modernizacji budynków; 

 Nadzorów autorskich, inwestorstwa zastępczego, uzgadniania i zatwierdzania dokumentacji 
technicznej inwestycji; 

 Wykonawstwa ekologicznych nawierzchni szczelnych na stacjach paliw i parkingach 

oraz uszczelnienia dylatacji betonowych i prefabrykowanych nawierzchni szczelnych; 

 Remontów nawierzchni betonowych i prefabrykowanych; 

 Dostaw i wdrażania komputerowych systemów zarządzania oraz projektowania (CAD, GIS  
i CMMS) oraz dostaw sprzętu komputerowego; 

 Wynajmu powierzchni komercyjnych (handlowych, biurowych). 

Realizowane przez Grupę Emitenta inwestycje prowadzone są w oparciu o kompleksową obsługę 

materiałową oraz sprzętową i geodezyjną. Emitent posiada własną bazę sprzętowo-transportową. 

Głównymi odbiorcami realizowanych przez Grupę P.A. NOVA inwestycji są m.in. sieci handlowe 
Kaufland, TESCO, Netto i Biedronka. Począwszy od 2002r., Grupa Emitenta zrealizowała ponad 30 tego 

typu obiektów. Ponadto Grupa Emitenta wykonała też szereg obiektów użyteczności publicznej  
(szkoły, hale sportowe), stacji paliw i obiektów przemysłowych. 

Grupa Emitenta współpracuje z kilkoma stałymi kontrahentami, na których zlecenie realizuje obiekty 

handlowe. Należą do nich:  

 KAUFLAND Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, 
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 TESCO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 

 NETTO Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu 

 Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. z siedzibą w Kostrzynie. 

Począwszy od 2007r. Grupa Emitenta realizuje obiekty handlowe na własny rachunek  

na pozyskiwanych w tym celu nieruchomościach. Projekty te realizowane są samodzielnie przez 
Emitenta bądź poprzez spółki celowe. Przedsięwzięcia te realizowane są we współpracy 

z międzynarodowymi podmiotami wyspecjalizowanymi w zakresie komercjalizacji powierzchni 

handlowych. 

W Grupie P.A. NOVA funkcjonują następujące spółki celowe: 

San Development Sp. z o.o. 

W 2008r. Emitent uzyskał kontrolny pakiet udziałów w Spółce (81%), a w 2009r. został jedynym 

właścicielem spółki. Począwszy od 2008r. spółka San Development Sp. z o.o. jest objęta konsolidacją.  

Od 2008r. do października 2010r. San Development Sp. z o.o. realizowała budowę galerii handlowej 

SANOWA w Przemyślu.  

Galeria Zamoyska Sp. z o.o. 

Spółka została utworzona w marcu 2009r. Właścicielem 100% udziałów w spółce jest Emitent. Spółka 

została zawarta w celu przeniesienia do niej nieruchomości w Zamościu stanowiącej własność Emitenta 
i realizacji na niej inwestycji dotyczącej budowy galerii handlowej w Zamościu. Planowany termin 

rozpoczęcia inwestycji to 2011 rok. 

Spółka Galeria Zamoyska Sp. z o.o. nie została objęta konsolidacją z uwagi na kryterium istotności. 
Wartość majątku spółki nie przekracza 5% wartości majątku Grupy P.A. NOVA.  

Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o. 

Spółka została zawarta w marcu 2010r. Właścicielem 100% udziałów w spółce jest Emitent. Spółka 

została utworzona w celu realizacji inwestycji związanej z budową retail parku o powierzchni 
handlowej 3,4 tys. m2 w Chorzowie. Planowany termin oddania obiektu do użytkowania to sierpień 

2010r. 

Spółka Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o. nie została objęta konsolidacją z uwagi na kryterium 
istotności. Wartość majątku spółki nie przekracza 1% wartości majątku Grupy P.A. NOVA.  

Ponadto, w marcu 2009r. Emitent utworzył spółkę zależną Supernova Sp. z o.o., której głównym 
przedmiotem działalności jest prowadzenie działalności restauracyjnej i gastronomicznej. 

Spółka rozpoczęła działalność w II połowie 2009r. Spółka nie podlega konsolidacji z uwagi  

na kryterium istotności (wartość majątku Supernova Sp. z o.o. nie przekracza 1% majątku Grupy 
Emitenta, a wartość przychodów kształtuje się na poziomie 1% przychodów Grupy P.A. NOVA 

ogółem). 

 

1.2 PRZEWAGI KONKURENCYJNE 

Na obsługiwanym przez Grupę Emitenta rynku budowlanym, w tym w szczególności w zakresie 
realizacji obiektów budownictwa komercyjnego, funkcjonuje kilkadziesiąt firm (poniżej wymieniono 

największe z nich). Konkurentów Grupy Emitenta można podzielić na firmy o ogólnym profilu 
działalności oraz firmy wyspecjalizowane w zakresie realizacji obiektów budownictwa komercyjnego,  

w tym również w formule deweloperskiej. 

Główne firmy konkurencyjne wobec Grupy Emitenta prowadzące działalność na rynku budowlanym  

w Polsce to Polimex-Mostostal S.A., Hydrobudowa Polska S.A., Mostostal Zabrze – Holding S.A., 

Mirbud S.A., Mostostal-Export S.A., Energomontaż-Południe S.A., Budopol-Wrocław S.A., 
Energoaparatura S.A., Unibep S.A., Budimex S.A., Echo Investment S.A., Skanska S.A. 

Z uwagi na profil działalności Grupy Emitenta w sektorze deweloperskim nieruchomości komercyjnych, 
do bezpośredniej konkurencji Grupy P.A. NOVA zaliczają się m.in. Rank Progress S.A., PKB Inwest 

S.A., TK Development, GTC S.A., TriGranit Development Polska Sp. z o.o., Apsys, Caelum 
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Development Sp. z o.o., Parkridge Retail Development Sp. z o.o., ECE Projektmanagement Polska  

Sp. z o.o., Avestus Real Esteta Sp. z o.o., Echo Investment S.A., Polimeni International Sp. z o.o. 

 
Tabela: Udział Grupy Emitenta w polskim rynku budowlanym w okresie objętym historycznymi 

informacjami finansowymi 

 2009 2008 

Usługi budowlane i deweloperskie (mln zł) 130 102 

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej (mln zł w cenach bieżących) 147 351 125 907 

Udział Grupy Emitenta w rynku budowlanym 0,09% 0,08% 

Źródło: GUS 
 

Analizując działalność Grupy P.A. NOVA, można dostrzec zarysowujące się przewagi konkurencyjne  
w stosunku do innych podmiotów działających na rynku: 

 Wieloletnie doświadczenie w krajowej branży budowlanej (obecność na rynku od 1987r.); 

 Bardzo dobra znajomość rynku w zakresie pozyskiwania nieruchomości i budowy banku ziemi;  

 Kompleksowa oferta usług budowlanych, obejmująca m.in. wykonawstwo kompletnych 
obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego w systemie „pod klucz” w oparciu o własną 

bazę materiałowo-sprzętową, wykonawstwo kompletnych projektów budowlanych 

i wykonawczych, obsługę formalno-prawną realizowanych inwestycji; 

 Strategia rozwoju Grupy Emitenta ukierunkowana na dywersyfikację  portfela świadczonych 

usług oraz stałe podnoszenie jakości oferowanych usług i stosowanie nowoczesnych 
technologii. 

 

1.3 STRATEGIA ROZWOJU  

Głównymi celami strategicznymi Grupy Emitenta są: 

 Rozwój działalności na rynku budownictwa komercyjnego, 

 Dywersyfikacja działalności poprzez realizację obiektów handlowych na własny rachunek,  

 Rozbudowa banku ziemi i akwizycje, 

 Poszukiwanie obszarów działania poza granicami kraju. 

Rozwój działalności na rynku budownictwa komercyjnego  

Jednym z głównych celów Grupy Emitenta jest zdobycie znaczącej pozycji na rynku usług budowlanych 
w zakresie realizacji obiektów handlowych w miejscowościach o liczbie ludności około 20-100 tys. 

mieszkańców. Grupa P.A. NOVA koncentruje się na kompleksowej realizacji obiektów handlowych, 
obejmujących galerie handlowe oraz obiekty handlu wielkopowierzchniowego, poprzez zacieśnianie 

współpracy z czołowymi sieciami handlowymi działającymi na rynku krajowym.  

Grupa Emitenta zamierza kontynuować realizację tego typu projektów zarówno w formule generalnego 
wykonawstwa, jak i w formie deweloperskiej „na zlecenie”. Według stanu na Datę Prospektu istnieje 

możliwość rozwijania tej działalności z uwagi na niesłabnące zainteresowanie sieci handlowych 
ekspansją zwłaszcza w miastach o coraz mniejszej ilości mieszkańców. 

Dywersyfikacja działalności poprzez realizację obiektów handlowych na własny rachunek  

Grupa Emitenta planuje realizację obiektów handlowych na własny rachunek, koncentrując się  
na budowie galerii i parków handlowych w miejscowościach liczących około 20-100 tys. mieszkańców. 

Emitent będzie dążył do tego, aby realizacja poszczególnych inwestycji przebiegła w taki sposób  
aby po realizacji poszczególnych obiektów (galerii handlowych / parków handlowych) Emitent  

miał swobodę wyboru pomiędzy pozostawieniem na pewien okres obiektu jako majątek Emitenta 
lub ewentualną jego sprzedażą; ważne jest aby sprzedaż obiektów następowała w najkorzystniejszym 

momencie biorąc pod uwagę czynniki rynkowe. Do czasu odsprzedaży zrealizowanych obiektów,  

Grupa Emitenta będzie uzyskiwać przychody z wynajmu wybudowanych powierzchni handlowych.  
W ostatnim okresie zauważyć można stopniowy powrót zagranicznych instytucji finansowych na rynek 
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nieruchomości komercyjnych, tak więc istotne jest aby to Emitent a nie potencjalny nabywca miał 

możliwość wyboru terminu sprzedaży obiektu. 

Przy rozwoju kolejnych projektów inwestycyjnych Emitent będzie wykorzystywać finansowanie typu 
project finance, czyli przedsięwzięcia te będą realizowane za pośrednictwem specjalnie utworzonych 

spółek celowych z większościowym udziałem Emitenta. 

Rozbudowa banku ziemi i akwizycje 

Emitent oraz jego spółki zależne posiadają bank ziemi, składający się z nieruchomości zlokalizowanych 

na terenie całej Polski, przeznaczonych pod realizację obiektów handlowych, usługowych 
oraz turystycznych. W ocenie Emitenta realizacja tego typu projektów powinna zapewnić front robót 

na kilka lat.  

Zarząd Emitenta aktywnie monitoruje rynek nieruchomości i nie wyklucza możliwości wykorzystania 

rynkowych okazji do nabycia innych gruntów zarówno pod obiekty usługowo-handlowe, 
jak i użyteczności publicznej oraz akwizycji spółek działających w branży budowlanej o profilu 

działalności komplementarnym do działalności Emitenta. 

Budowa banku ziemi pozwoli Grupie Emitenta na pozyskiwanie gruntów w lokalizacjach uzgodnionych 
ze stałymi kontrahentami oraz na pozyskiwanie nieruchomości z przeznaczeniem na realizację 

obiektów handlowych na własny rachunek. 

Budowa banku ziemi może odbywać się również poprzez akwizycje, które polegać mają  

na przejmowaniu inwestycji komercyjnych lub udziale w tych inwestycjach poprzez kapitałowe 

przejęcia nowych spółek celowych, które posiadają nieruchomości bądź prawa do nieruchomości  
w atrakcyjnych lokalizacjach, które jednak z uwagi na czynniki wewnętrzne (brak kapitału, brak 

odpowiednich zasobów ludzkich czy też know-how) nie są w stanie samodzielnie sfinalizować tych 
inwestycji. Zdaniem Zarządu Emitenta w wyniku załamania na rynku które nastąpiło w roku 2008 

istnieje wiele podmiotów które zmuszone były w tym okresie przerwać prowadzenie inwestycji, 
a których dokończenie w chwili obecnej lub w najbliższej przyszłości wydaje się być realne.  

Poszukiwanie obszarów działania poza granicami kraju  

Emitent posiada kompleksowe doświadczenie w realizacji obiektów handlowych zarówno 
z przeznaczeniem dla zdefiniowanego odbiorcy jak i na własny rachunek. Doświadczenie obejmuje 

wszystkie etapy inwestycji, począwszy od poszukiwania gruntu, rozpoznania rynku w zakresie siły 
nabywczej klientów i najemców, projektowania, komercjalizacji i budowy. Przy realizacji ww. etapów 

Emitent posługuje się zarówno siłami własnymi jak i współpracuje z doradcami zewnętrznymi,  

których działania odpowiednio koordynuje. 

Wykorzystanie tych doświadczeń Grupa Emitenta zamierza skierować na rynki wschodnie  (Białoruś, 

Ukraina), gdzie zdaniem Zarządu Emitenta istnieje bardzo duży potencjał rozwoju obiektów 
komercyjnych.  

W Dacie Prospektu Emitent podjął już pierwsze działania w tym zakresie i jest w trakcie 

przygotowywania inwestycji komercyjnej na Białorusi jako konsultant i docelowo generalny 
wykonawca. Ponadto Emitent rozważa swój udział w ww. projekcie jako współinwestor.    

 

1.4 CZYNNIKI RYZYKA 

Przed podjęciem decyzji o nabyciu Akcji inwestorzy powinni mieć na uwadze przedstawione poniżej czynniki ryzyka, niezależnie 

od informacji zawartych w pozostałych częściach Prospektu. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie są jedynymi, które mogą 

dotyczyć Emitenta i prowadzonej przez niego działalności. W przyszłości mogą wystąpić ryzyka trudne do przewidzenia w chwili 

obecnej, np. powstałe w wyniku zdarzeń nieprzewidywalnych lub nadzwyczajnych, na które obecnie Emitent w chwili 

przygotowywania niniejszego Prospektu nie ma wpływu. Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych 

poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność, sytuację finansową, 

a także wyniki z prowadzonej działalności oraz kształtowanie się rynkowego kursu Akcji Emitenta. Poza ryzykami opisanymi 

poniżej inwestowanie w Akcje wiąże się również z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego. Przedstawiając 

czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności.  

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM RYNKOWYM  

 Ryzyko związane z sytuacją społeczno-ekonomiczną w Polsce 
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 Ryzyko związane z rynkiem, na którym działa Grupa Emitenta 

 Ryzyko związane z konkurencją 

 Ryzyko związane z kształtowaniem się kursów walutowych 

 Ryzyko stóp kapitalizacji dotyczących realizowanych transakcji sprzedaży nieruchomości 

 Ryzyko zmian stóp procentowych 

 Ryzyko wzrostu cen materiałów budowlanych i usług budowlanych 

 Ryzyko związane z wpływem aktualnej sytuacji makroekonomicznej na dostępność 

finansowania dłużnego 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA 

 Ryzyko związane z realizacją projektów deweloperskich 

 Ryzyko związane z procesem uzyskiwania decyzji administracyjnych, możliwością ich 

zaskarżania oraz brakiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

 Ryzyko związane z realizacją kontraktów budowlanych i karami umownymi 

 Ryzyko związane z brakiem umów długoterminowych w portfelu zamówień Grupy Emitenta  

 Ryzyko związane z uzależnieniem od odbiorców 

 Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców 

 Ryzyko braku możliwości nabywania w przyszłości dostatecznej ilości gruntów 

 Ryzyko związane z jakością nabywanych gruntów 

 Ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników i utrzymaniem profesjonalnej kadry  

 Ryzyko awarii systemów informatycznych 

 Ryzyko związane z sezonowością prowadzenia prac budowlanych 

 Ryzyko niezrealizowania celów strategicznych założonych przez Grupę Emitenta  

 Ryzyko niedoszacowania cen kontraktów 

 Ryzyko niewywiązywania się zleceniodawców z terminów płatności 

 Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów 

 Ryzyko związane z wadami prawnymi nieruchomości i ich nieuregulowanym stanem prawnym 

 Ryzyko płynności  

 Ryzyko związane z uzależnieniem Grupy Emitenta od osób zajmujących kluczowe stanowiska  

 Ryzyko związane z czasowym wstrzymaniem realizacji kontraktów w wyniku awarii, zniszczenia 
lub utraty majątku 

 Ryzyko związane z serwisem gwarancyjnym 

 Ryzyko związane z ochroną środowiska 

 Ryzyko związane z wypadkami przy pracy na terenie budowy 

 Ryzyko związane z posiadanymi uprawnieniami 

 Ryzyko związane z zatrudnianiem i utratą podwykonawców 

 Ryzyko związane z brakiem stabilności polskiego systemu prawnego i podatkowego  

 Ryzyko związane z możliwością naruszenia przepisów prawa pracy oraz roszczeniami 
pracowniczymi 

 Ryzyko związane z nieefektywnością systemu ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów  

 Ryzyko związane z istotnymi szkodami nieobjętymi ubezpieczeniem bądź przekraczającymi 

wysokość odszkodowania z tytułu ubezpieczenia 
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 Ryzyko związane z roszczeniami reprywatyzacyjnymi 

 Ryzyko związane z możliwością wywłaszczenia spółek Grupy Kapitałowej z pos iadanych 

nieruchomości na cele publiczne 

 Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi 

 Ryzyko związane z wykonaniem prognozy wyników finansowych Grupy Emitenta  
 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DOPUSZCZANYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI 

 Ryzyko związane z powództwem o uchylenie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w 
drodze emisji Akcji Serii E  

  Ryzyko związane z notowaniem PDA  

 Ryzyko związane z niedojściem emisji Akcji Serii E do skutku 

 Ryzyko związane z wahaniami kursu Akcji Emitenta na GPW i ograniczonej płynności obrotu 
papierami wartościowymi 

 Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego 

 Ryzyko wynikające z naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 16, 
art. 17 i art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej 

 Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań wynikające z art. 20 
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi 

 Ryzyko związane z uchyleniem uchwały o dopuszczeniu akcji do obrotu giełdowego  

 Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami 

 Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu giełdowego 

 Ryzyko związane z odmową dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego  

 Ryzyko dotyczące możliwości skorzystania przez Komisję z uprawnień określonych w art. 51 

ust. 4 Ustawy o Ofercie 

 Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za 

niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

 Ryzyko dotyczące możliwości utraty udziałów w istotnym podmiocie zależny San Development 
Sp. z o.o. 

 

1.5 AKCJE WPROWADZANE 

Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent będzie ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym od 1 do 2.000.000 Akcji Serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wyemitowanych  
na podstawie uchwały nr 4 NWZA Spółki z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego P.A.NOVA S.A. w drodze subskrypcji prywatnej w ramach oferty publicznej  
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom. 

Informacje dotyczące celów emisji Akcji Serii E zostały zamieszczone w pkt 3 Prospektu . 

Szczegółowe zamiary Emitenta dotyczące dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu 
przedstawione zostały w pkt 22 Prospektu. 

 

1.6 WYBRANE DANE FINANSOWE 

Prezentowane w Prospekcie dane finansowe za lata obrotowe 2007-2009 oraz za okres I-III kwartałów 
2010r. wraz z danymi porównywalnymi za I-III kwartały 2009r. pochodzą ze skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych Grupy Emitenta za lata 2007-2009 oraz za III kwartał 2010r. Zbadane przez 

Biegłego Rewidenta skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Emitenta za  lata 2007, 2008, 2009 
oraz skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za III kwartał 2010r. 
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niezbadane przez Biegłego Rewidenta zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.  

Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Emitenta za lata 2007-2009 oraz III kwartał 2010r. 
wraz z danymi porównywalnymi za III kwartał 2009r. zostały sporządzone i przedstawione w formie 

zgodnej z formą, jaka zostanie przyjęta w sprawozdaniu finansowym grupy Emitenta za rok 2010, 
z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości praz przepisów prawnych mających zastosowanie 

do tegorocznego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta. 

Tabela: Wybrane historyczne dane finansowe Grupy Emitenta (tys. zł, o ile nie wskazano inaczej)  

 
I-III 
kw. 

2010 

I-III 
kw. 

2009 
2009 2008 2007 

Przychody ze sprzedaży 100 382 116 761 157 639 143 827 111 573 

Zysk brutto  12 894 20 364 22 510 16 147 15 336 

EBITDA 14 474 21 880 24 393 17 655 16 323 

EBIT (Zysk operacyjny) 12 784 20 441 22 456 16 206 15 452 

Zysk przed opodatkowaniem 12 509 21 184 23 232 18 742 17 145 

Zysk netto roku obrotowego 10 076 17 097 18 620 15 111 14 322 

 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  12 425 47 075 65 492 5 565 -21 752 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -98 371 -34 367 -47 012 -55 005 -11 940 

Wpływy 283 4 462 4 717 2 000 1 827 

Wydatki -98 654 -38 829 -51 729 -57 005 -13 767 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  73 587 -3 441 -3 809 694 92 547 

Wpływy  105 731 7 000 7 000 1 130 93 761 

Wydatki -32 144 -10 441 -10 809 -436 -1 214 

 

 
30.09. 
2010 

30.09. 
2009 

31.12. 
2009 

31.12. 
2008 

31.12. 
2007 

Aktywa razem 306 112 195 722 213 097 202 641 154 133 

Aktywa trwałe 245 003 132 607 148 941 104 351 35 848 

Aktywa obrotowe, w tym: 61 109 63 115 64 156 98 290 118 285 

Zapasy 486 215 102 84 39 

Należności handlowe oraz pozostałe należności  24 713 18 936 18 590 59 990 42 983 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  21 607 23 531 28 935 17 767 65 510 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  135 212 36 320 52 173 59 454 26 781 

Rezerwy na zobowiązania 5 751 6 326 6 430 5 667 3 633 

Zobowiązania długoterminowe 63 237 7 074 7 185 175 314 

Kredyty i dłużne papiery wartościowe 
długoterminowe 

62 915 7 000 7 000 0 0 

Inne zobowiązania finansowe 322 74  185 175 314 

Zobowiązania krótkoterminowe 59 893 21 513 29 681 46 744 22 734 

Kredyty i dłużne papiery wartościowe 
krótkoterminowe 

18 543 0 0 10 208 0 

Inne zobowiązania finansowe 41 350 21 513 29 681 36 199 22 415 

Rozliczenia międzyokresowe 6 331 1 407 8 877 6 868 100 

Kapitał własny 170 900 159 402 160 924 142 463 127 352 

Kapitał zakładowy 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

Liczba akcji (szt.)  
8 000 

000 
8 000 

000 
8 000 

000 
8 000 

000 
8 000 

000 

Zysk na jedną akcję zwykłą (zł) 1,26 2,14 2,33 1,89 1,79 

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (zł)  1,26 2,14 2,33 1,89 1,79 
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30.09. 
2010 

30.09. 
2009 

31.12. 
2009 

31.12. 
2008 

31.12. 
2007 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję w 
zł 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Źródło: Emitent 
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ROZDZIAŁ 2. CZYNNIKI RYZYKA  

Przed podjęciem decyzji o nabyciu Akcji inwestorzy powinni mieć na uwadze przedstawione poniżej czynniki ryzyka, 

niezależnie od informacji zawartych w pozostałych częściach Prospektu. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie są jedynymi, 

które mogą dotyczyć Grupy Emitenta i prowadzonej przez nią działalności. W przyszłości mogą wystąpić ryzyka trudne  

do przewidzenia w chwili obecnej, np. powstałe w wyniku zdarzeń nieprzewidywalnych lub nadzwyczajnych, na które 

obecnie Emitent w chwili przygotowywania niniejszego Prospektu nie ma wpływu. Należy podkreślić, że spełnienie się 

któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez 

Emitenta działalność, sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej działalności oraz kształtowanie się ryn kowego 

kursu Akcji Emitenta. Poza ryzykami opisanymi poniżej inwestowanie w Akcje wiąże się również z ryzykiem właściwym 

dla instrumentów rynku kapitałowego. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się 

prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności.  

 

2.1 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM RYNKOWYM  

2.1.1 Ryzyko związane z sytuacją społeczno-ekonomiczną w Polsce 

Sytuacja branży budowlanej, w której Grupa Emitenta prowadzi działalność gospodarczą, jest ściśle 
powiązana z sytuacją makroekonomiczną w kraju. Zdecydowana większość przychodów Grupy P.A. NOVA 

pochodzi z działalności na rynku krajowym i z tego powodu jej wyniki finansowe uzależnione są  
od czynników związanych z sytuacją makroekonomiczną Polski, a w szczególnośc i od: stopy wzrostu PKB, 

wzrostu poziomu inwestycji, stopy inflacji, deficytu budżetowego i bezrobocia. Ewentualne negatywne 

zmiany w sytuacji makroekonomicznej mogą generować ryzyko dla prowadzonej przez Grupę Emitenta 
działalności gospodarczej. 

2.1.2 Ryzyko związane z rynkiem, na którym działa Grupa Emitenta  

Branża budowlana, w której działa Grupa P.A. NOVA, jest silnie uzależniona od koniunktury gospodarczej 

w Polsce. Czynniki takie jak: tempo wzrostu gospodarki, nakłady inwestycyjne oraz poziom stóp 

procentowych mają znaczący wpływ na poziom inwestycji w sektorze budownictwa, co przekłada się  
na sytuację finansową Grupy Emitenta. W szczególności istotna dla perspektyw rozwoju Grupy Emitenta 

jest sytuacja na rynku budownictwa komercyjnego. Niższe tempo wzrostu gospodarczego, niższe nakłady 
inwestycyjne, wyższy poziom podatków oraz wyższe stopy procentowe mogą negatywnie wpłynąć  

na poziom inwestycji w budownictwie, a tym samym na działalność, wyniki, sytuację finansową  
i perspektywy rozwoju Grupy P.A. NOVA. 

2.1.3 Ryzyko związane z konkurencją 

W działalności gospodarczej prowadzonej przez Grupę Emitenta istotnym aspektem jest konkurencja, 
występująca w szczególności na etapie identyfikacji i pozyskiwania gruntów inwestycyjnych.  

Ceny i lokalizacja pozyskanych gruntów mają istotne znaczenie z punktu widzenia rentowności 
realizowanych przez Grupę Emitenta projektów budowlanych.  

Obecnie w Polsce działają niemal wszystkie znaczące europejskie koncerny budowlane, co wpłynęło  

na zaostrzenie konkurencji. Zważywszy na fakt, iż branża budowlana charakteryzuje się daleko idącym 
ujednoliceniem stosowanych usług i technologii, istotne znaczenie w wyborze oferty odgrywa cena,  

co nierzadko skutkuje spadkiem realizowanych marż. Dalsza konsolidacja i koncentracja kapitałowa firm 
konkurencyjnych w sektorze może spowodować spadek marż, w efekcie czego wyniki, 

sytuacja finansowa lub perspektywy rozwoju Grupy Emitenta mogą ulec pogorszeniu.  

Ponadto, istnieje ryzyko konkurencji związane z wykorzystywanymi technologiami produkcji.  

Obecnie polska branża budowlana jest w fazie istotnych przeobrażeń organizacyjnych i technologicznych. 

Wprowadzane są nowe technologie charakteryzujące się wyższą efektywnością, mniejszą 
pracochłonnością oraz zmniejszoną energo- i transportochłonnością. Istnieje ryzyko, iż konkurencja 

Grupy Emitenta wdroży kolejne nowoczesne technologie, co mogłoby osłabić pozycję konkurencyjną 
Grupy P.A. NOVA i w konsekwencji wywrzeć negatywny wpływ na jej perspektywy rozwoju oraz wyniki 

finansowe osiągane w przyszłości. 

W ocenie Emitenta, na umocnienie pozycji konkurencyjnej Grupy P.A. NOVA na rynku budowlanym 
w Polsce istotny wpływ mają następujące czynniki: 
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 Wieloletnie doświadczenie w krajowej branży budowlanej (obecność na rynku od 1987r.);  

 Kompleksowa oferta usług budowlanych, obejmująca m.in. wykonawstwo kompletnych obiektów 
budownictwa ogólnego i przemysłowego w systemie „pod klucz” w oparciu o własną bazę 

sprzętową, wykonawstwo kompletnych projektów budowlanych i wykonawczych, obsługę 
formalno-prawną realizowanych inwestycji; 

 Strategia rozwoju Grupy Emitenta ukierunkowana na dywersyfikację portfela świadczonych usług 

oraz stałe podnoszenie jakości oferowanych usług i stosowanie nowoczesnych technologii.  

2.1.4 Ryzyko związane z kształtowaniem się kursów walutowych  

Podstawowym obszarem działalności Grupy P.A. NOVA jest rynek krajowy (na którym Grupa 
zawiera/realizuje kontrakty w walucie krajowej). Jednakże część przychodów Grupy realizowana  

jest w EUR. Dotyczy to działalności związanej z realizacją obiektów handlowych na własny rachunek  
z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży oraz prowadzeniem działalności związanej z wynajmem 

powierzchni handlowych we własnych obiektach handlowych Grupy Emitenta. Stosowanie stawek najmu 

oraz finansowanie projektów w EURO w przypadku ww. projektów jest powszechnie stosowaną praktyką 
rynkową. Ewentualny spadek kursu EUR wobec PLN może przyczynić się do spadku oczekiwanych 

przychodów z realizacji poszczególnych transakcji Grupy Emitenta i wpłynąć na wyniki finansowe 
osiągane przez Grupę w przyszłości. 

W 2009r. 0,5% przychodów ze sprzedaży Grupy Emitenta zrealizowano w EUR. Wszystkie koszty Grupy 

P.A. NOVA ponoszone były w PLN. 

Grupa Emitenta nie stosuje zabezpieczeń przed ryzykiem związanym z kształtowaniem się kursów 

walutowych, dąży jednak do tego, aby waluta w jakiej realizowane są przychody z danej inwestycji, 
była zgodna z walutą w jakiej inwestycja ta jest finansowana. 

Ponadto Emitent prowadzi bieżący monitoring opisanego ryzyka i jest przygotowany na podjęcie 

ewentualnych kroków związanych z ochroną przed ryzykiem walutowym.  

2.1.5 Ryzyko stóp kapitalizacji dotyczących realizowanych transakcji sprzedaży nieruchomości  

Ceny sprzedaży nieruchomości komercyjnych zależą bezpośrednio od bieżących poziomów rynkowych 
stóp kapitalizacji. Nieznaczna ich zmiana może wpłynąć na przychody i zyski z transakcji zbycia 

inwestycji realizowanych na własny rachunek. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków 
rynkowych, alternatywą dla sprzedaży wybudowanych obiektów komercyjnych jest uzyskiwanie 

przychodów z najmu wybudowanych powierzchni handlowych do czasu korzystnej odsprzedaży obiektu. 

2.1.6 Ryzyko zmian stóp procentowych 

Grupa P.A. NOVA jest stroną umów kredytowych i leasingowych opartych o zmienne stopy procentowe. 

W związku z tym Grupa Emitenta narażona jest na ryzyko zmian stóp procentowych.  

Grupa Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację rynkową, a w przypadku ewentualnego istotnego 

wzrostu zadłużenia w przyszłości, w szczególności z tytułu kredytów bankowych lub wprowadzenia 
innych instrumentów finansowych (np. obligacji), rozważy działania mające na celu wprowadzenie 

odpowiednich instrumentów finansowych, pozwalających na ograniczenie wpływu zmian stopy 

procentowej na osiągane wyniki finansowe. 

2.1.7 Ryzyko wzrostu cen materiałów budowlanych i usług budowlanych  

Grupa P.A. NOVA narażona jest na ryzyko cenowe związane ze wzrostem cen najczęściej kupowanych 
materiałów budowlanych. Dotyczy to w szczególności cen stali, betonu oraz innych materiałów 

budowlanych. 

Pomimo zauważalnego w ostatnim okresie trendu zniżkowego w zakresie kosztów wybranych materiałów 

budowlanych (według danych Polskich Składów Budowlanych, w okresie czerwiec 2009 – czerwiec 2010 

nastąpił spadek cen m.in. materiałów ściennych ceramicznych, silikatów i gazobetonów o około 15%), 
spowodowanego kryzysem finansowym i związaną z tym dekoniunkturą w branży budownictwa, należy 

spodziewać się, iż w kolejnych latach trend ten może ulec zahamowaniu lub odwróceniu.  
W szczególności może nastąpić wzrost cen materiałów budowlanych związany z realizacją inwestycji 

infrastrukturalnych w związku z organizacją Mistrzostw Europy w 2012r. Ewentualny wzrost kosztów 
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materiałów budowlanych może przyczynić się do wzrostu kosztów działalności operacyjnej Grupy 

Emitenta, a tym samym do pogorszenia jej wyników finansowych.  

W celu ograniczenia ryzyka wzrostu cen materiałów budowlanych Grupa Emitenta na bieżąco monitoruje 

ceny najczęściej kupowanych materiałów budowlanych, a w podpisywanych umowach Grupa stara się 
dopasować ich parametry odpowiednio do sytuacji rynkowej. W szczególności dotyczy to czasu trwania 

kontraktu oraz wartości umowy, co zwykle gwarantuje niezmienność cen materiałów budowlanych  

w okresie trwania umowy. Dodatkowo ryzyko wzrostu cen ograniczane jest poprzez scentralizowany 
system zakupów Grupy umożliwiający korzystanie z efektów skali. 

W zakresie kosztów usług budowlanych świadczonych na rzecz Grupy Emitenta przez podwykonawców, 
ryzyko wzrostu cen jest ograniczone dzięki współpracy Grupy P.A. NOVA ze stałymi partnerami, dzięki 

czemu Grupa ma możliwość negocjowania cen oraz uzyskiwania upustów. 

2.1.8 Ryzyko związane z wpływem aktualnej sytuacji makroekonomicznej na dostępność 
finansowania dłużnego 

Według stanu na Datę Prospektu Grupa Emitenta realizuje inwestycje na rachunek własny,  
których źródłem finansowania są kredyty bankowe.  

Istnieje zatem ryzyko, iż aktualna sytuacja makroekonomiczna mająca bezpośredni wpływ na sytuację 
finansową i politykę kredytową banków (dynamika akcji kredytowej banków w 2009r. uległa 

zahamowaniu, jednak w I kwartale 2010r. dało się zauważyć ożywienie na rynku kredytów hipotecznych 

– wzrost akcji kredytowej o 29% w stosunku do I kwartału 2009r. według danych Związku Banków 
Polskich), może mieć wpływ na proces pozyskania finansowania dłużnego przez Grupę Emitenta,  

co w konsekwencji może skutkować wzrostem kosztów kredytu i kosztów jego pozyskania 
lub koniecznością wniesienia przez Grupę wyższego wkładu własnego. Ponadto, ewentualne 

opodatkowanie aktywów bankowych w postaci planowanego tzw. podatku bankowego może wpłynąć  
na wzrost kosztów udzielanych kredytów, a tym samym na dostępność finansowania dłużnego 

dla podmiotów gospodarczych, w tym dla Grupy Emitenta. W Dacie Prospektu nie są jeszcze znany 

szczegóły dotyczące planowanej konstrukcji podatku bankowego oraz terminu jego wprowadzenia.  
 

2.2 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY 
EMITENTA  

2.2.1 Ryzyko związane z realizacją projektów deweloperskich  

Istotnym segmentem działalności Grupy Emitenta jest realizacja projektów deweloperskich, polegająca 

na pozyskaniu gruntu i realizacji na nim inwestycji na własny rachunek, a następnie na pozyskaniu 

nabywcy wybudowanego obiektu. W przypadku tego typu działalności istnieje ryzyko, iż Grupa Emitenta 
nie znajdzie nabywcy danego obiektu za satysfakcjonującą Grupę P.A. NOVA cenę. Z uwagi na fakt,  

że tego typu inwestycje charakteryzują się wysokim stopniem kapitałochłonności, ewentualny brak 
możliwości sprzedaży danego obiektu w zakładanym horyzoncie czasowym i po zakładanej cenie,  

może wpłynąć negatywnie na perspektywy rozwoju Grupy Emitenta oraz wyniki finansowe osiągane 

przez nią w przyszłości. 

Grupa Emitenta stara się ograniczać opisane ryzyko poprzez zawieranie umów sprzedaży projektów 

deweloperskich z przyszłymi nabywcami przed pozyskaniem gruntu na ich realizację.  

2.2.2 Ryzyko związane z procesem uzyskiwania decyzji administracyjnych, możliwością ich 
zaskarżania oraz brakiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Działalność budowlana oraz deweloperska prowadzona przez Grupę P.A. NOVA wymaga uzyskiwania 

licznych decyzji administracyjnych, które umożliwiają realizację projektów budowlanych, między innymi 

takich jak decyzje w sprawie lokalizacji, decyzje o warunkach zagospodarowania i zabudowy 
(w przypadku braku planów zagospodarowania przestrzennego), pozwolenia na budowę, 

pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu, decyzje wynikające z przepisów Prawa Ochrony 
Środowiska. 

Ze względu na obowiązek uzyskania powyższych decyzji administracyjnych Grupa Emitenta nie może 

wykluczyć ryzyka ich nieuzyskania albo istotnego przedłużenia postępowań dotyczących ich wydania, 
co mogłoby skutkować niemożnością bądź znacznym opóźnieniem realizacji projektów budowlanych, 
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bądź deweloperskich, a w konsekwencji mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację 

finansową oraz wyniki Grupy Emitenta 

Ponadto, nie można wykluczyć ryzyka niemożności realizacji projektów budowlanych na obszarach, 

gdzie nie zostały przyjęte plany zagospodarowania przestrzennego i gdzie możliwość uzyskania decyzji  
o warunkach zabudowy i zagospodarowania została uniemożliwiona bądź znacząco ograniczona. 

2.2.3 Ryzyko związane z realizacją kontraktów budowlanych i karami umownymi  

Grupa Emitenta zawiera kontrakty budowlane z odbiorcami, zawierające szereg zapisów dotyczących 
ewentualnego niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się stron z warunków umowy. 

Z reguły zabezpieczenie prawidłowego wykonania stanowią gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe. 
Forma i wartość zabezpieczenia uzależnione są każdorazowo od wyniku rozmów z partnerem  

oraz parametrów danego projektu budowlanego. 

W związku z tym istnieje ryzyko wiążące się z możliwością wejścia w spór sądowy z kontrahentem, 

ewentualną koniecznością usunięcia wad obiektu lub też zapłaty kar umownych. Ponadto, istnieje ryzyko 

niewywiązania się zleceniodawców z terminowej realizacji zobowiązań wobec Grupy Emitenta z uwagi 
na ich sytuację finansową, pomimo należytego wykonania umowy. Zaistnienie takich sytuacji mogłoby 

wywrzeć negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Grupę P.A. NOVA w przyszłości.  

2.2.4 Ryzyko związane z brakiem umów długoterminowych w portfelu zamówień Grupy 
Emitenta 

Specyfika działalności Grupy Emitenta oraz innych podmiotów funkcjonujących w branży budowlanej 

polega na tym, iż Grupa nie podpisuje długoterminowych umów o współpracy lecz pozyskuje pojedyncze 

kontrakty o stosunkowo wysokiej wartości jednostkowej. W związku z tym pozyskanie kilku dodatkowych 
projektów w danym roku może w sposób istotny zwiększyć wartość zrealizowanej sprzedaży  

w tym okresie. 

Istnieje ryzyko, iż w kolejnych latach Grupa Emitenta nie będzie w stanie pozyskać ilośc i kontraktów 

gwarantującej poziom przychodów zbliżony do dotychczasowego. Ewentualne pozyskanie i realizacja 

mniejszej liczby kontraktów w kolejnych okresach miałoby negatywny wpływ na perspektywy rozwoju 
Grupy P.A. NOVA oraz wyniki finansowe osiągane przez nią w przyszłości. 

Emitent zaznacza, iż strategia rozwoju Grupy Emitenta, opisana w punkcie 12.1.2 Prospektu, zakłada 
dywersyfikację działalności poprzez wejście w nowe segmenty rynku takie jak wynajem powierzchni 

handlowych, co pozwala ograniczyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności na zasadzie 
pozyskiwania kolejnych kontraktów na realizację poszczególnych inwestycji.  

2.2.5 Ryzyko związane z uzależnieniem od odbiorców  

W 2009r. głównymi odbiorcami usług budowlanych i deweloperskich świadczonych przez Emi tenta 
były następujące podmioty: 

 KAUFLAND Polska Markety Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą we Wrocławiu (69,5% przychodów  
ze sprzedaży w 2009r.); 

 TESCO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (11,8% przychodów ze sprzedaży w 2009r.);  

 NETTO Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu (13,6% przychodów ze sprzedaży w 2009r.); 

 Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. z siedzibą w Kostrzynie (3,5% przychodów ze sprzedaży  

w 2009r.). 

Istnieje ryzyko, że ewentualne zaprzestanie współpracy z którymkolwiek z głównych odbiorców Emitenta 

mogłoby w sposób istotny wpłynąć na poziom przychodów realizowany przez P.A. NOVA.  

Grupa Emitenta prowadzi działania mające na celu ograniczenie ryzyka związanego z uzależnieniem  

od odbiorców. Zaprezentowana w punkcie 12.1.2 Prospektu strategia rozwoju Grupy P.A. NOVA zakłada 

dywersyfikację obszarów działalności Grupy Emitenta zarówno poprzez poszukiwanie nowych odbiorców 
usług budowlanych, jak i realizowanie inwestycji budowlanych na własny rachunek.  
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2.2.6 Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców  

Grupa Emitenta współpracuje z grupą kilkunastu stałych dostawców, w szczególności w zakresie 
materiałów i usług budowlanych. Istnieje zatem potencjalne ryzyko, iż ewentualna utrata dostawców 

mogłaby w efekcie spowodować przejściowy spadek przychodów ze sprzedaży lub wzrost kosztów 
działalności Grupy Emitenta w okresie nawiązywania współpracy z nowymi dostawcami.  

Emitent zaznacza jednak, iż dostawcy Grupy P.A. NOVA funkcjonują w warunkach konkurencji 

wolnorynkowej i w związku z tym w przypadku wystąpienia ewentualnych problemów w realizacji 
dostaw, Grupa jest w stanie odpowiednio szybko nawiązać współpracę z nowymi dostawcami  

bez zakłóceń harmonogramów realizacji poszczególnych kontraktów budowlanych.  

2.2.7 Ryzyko braku możliwości nabywania w przyszłości dostatecznej ilości gruntów  

Realizacja strategii Spółki, która zakłada umocnienie pozycji rynkowej Grupy Emitenta,  
zależy w znacznym stopniu od możliwości pozyskiwania odpowiednich gruntów w atrakcyjnych 

lokalizacjach i po konkurencyjnych cenach. Zdolność pozyskiwania gruntów pod realizację projektów 

budowlanych zależy z jednej strony od sprawności działania Grupy P.A. NOVA w tym zakresie, z drugiej 
zaś od obiektywnych czynników rynkowych. Czynnikami zewnętrznymi, które mogą wpływać negatywnie 

na zdolność pozyskiwania przez Grupę gruntów są przede wszystkim rosnąca konkurencja na rynku 
nieruchomości, brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ograniczony zasób terenów 

z odpowiednią infrastrukturą oraz przewlekłe procedury związane z uzyskiwaniem decyzji 

administracyjnych. 

Aktywna polityka w zakresie pozyskiwania gruntów, analiza sytuacji rynkowej, regularne uzupełnianie 

„banku ziemi” w średnioterminowym okresie pozwalają na niezakłócone kontynuowanie działalności.  

Ponadto, z uwagi na dynamiczny rozwój budownictwa na rynkach, na których Grupa Emitenta prowadzi 

swoją działalność, może wystąpić deficyt gruntów dostępnych pod zabudowę z przeznaczeniem  
na realizację nowych projektów deweloperskich.  

Istnieje ryzyko, iż z uwagi na możliwość wystąpienia deficytu terenów dostępnych do zabudowy, Grupa 

Emitenta może napotkać trudności z realizacją nowych projektów budowlanych w przyszłości,  
mimo istnienia odpowiedniego popytu ze strony inwestorów oraz odpowiedniego dla zaspokojenia tego 

popytu potencjału osobowego i technicznego Grupy Emitenta.  

Powyższe czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 

finansowe osiągane przez Grupę Emitenta. 

2.2.8 Ryzyko związane z jakością nabywanych gruntów  

Ryzyko to obejmuje nieprzewidziane sytuacje, gdzie pomimo wykonania wstępnej analizy technicznej 

nabywanego gruntu, w trakcie realizacji zamierzonego projektu deweloperskiego może się okazać,  
że występują wody gruntowe, grunty są niestabilne lub odkryte zostaną zna leziska archeologiczne, 

niewybuchy bądź też powstaną inne nieprzewidziane sytuacje. Grupa Emitenta nie wyklucza,  
że w takim przypadku może zaistnieć znaczny wzrost kosztów projektu lub nawet niemożliwość jego 

dalszego prowadzenia. Taki stan w konsekwencji może mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Emitenta 

oraz wycenę jego aktywów.  

2.2.9 Ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników i utrzymaniem profesjonalnej kadry  

Dążenie do świadczenia przez Grupę Emitenta usług o wysokiej jakości wymaga utrzymywania 
profesjonalnej kadry. Aktualnie dzięki prowadzeniu odpowiedniej polityki kadrowej fluktuacja kadr wśród 

najbardziej pożądanych specjalistów jest niewielka. 

Podobnie, jak w wielu sektorach polskiej gospodarki, również w sektorze budowlanym płace  

dla wykwalifikowanej kadry pracowników są niższe niż w innych krajach Unii Europejskiej, stąd też polscy 

pracownicy często wybierają możliwość pracy poza granicami kraju, co powoduje zauważalny odpływ 
kadr na rynku pracy. Ponadto, w związku z przyznaniem Polsce organizacji Mistrzostw Europy w 2012r., 

występuje zwiększony popyt na pracę w branży budowlanej, co może przełożyć się na konieczność 
podniesienia stawek wynagrodzeń zarówno w przypadku wykwalifikowanej kadry pracowniczej,  

jak i pracowników niewykwalifikowanych. Podniesienie płac dla pracowników z branży budowlanej 

mogłoby przyczynić się do wzrostu kosztów osobowych i pogorszenia wyników finansowych osiąganych 
przez Grupę Emitenta w przyszłości, a także jej perspektyw rozwoju. 
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Ponadto w przypadku wystąpienia sezonowości sprzedaży, może pojawić się ryzyko związane 

ze zróżnicowanym zapotrzebowaniem na personel bezpośrednio zaangażowany w realizację projektów 
(stanowiska robotnicze). Działania zapobiegawcze Grupy Emitenta w zakresie ograniczenia kosztów 

stałych polegają na optymalizacji procesu zatrudnienia tj. przede wszystkim na prowadzeniu stałej 
partnerskiej współpracy z wybranymi podwykonawcami, którzy korzystają z wykwalifikowanej kadry 

pracowniczej. Taki system pozwala zoptymalizować poziom zatrudnienia, dostosowując go do aktualnego 

zaangażowania Grupy Emitenta w prace budowlane.  

2.2.10 Ryzyko awarii systemów informatycznych  

Ewentualna utrata, częściowa lub całkowita, danych związana z awarią systemu komputerowego  
lub systemów komputerowych Grupy Emitenta mogłaby skutkować opóźnieniami w realizacji umów 

i kontraktów. Z tego względu Grupa Emitenta wprowadziła odpowiednie procedury archiwizowania 
danych oraz ich zabezpieczania przed niepowołanym dostępem, a także utratą w wyniku działania 

wirusów komputerowych. 

2.2.11 Ryzyko związane z sezonowością prowadzenia prac budowlanych  

Działalność Grupy P.A. NOVA na rynku budowlanym charakteryzuje się sezonowością prowadzenia prac 

budowlanych, wynikającą z takich czynników jak: zmienność warunków atmosferycznych w rocznym 
cyklu pogodowym uniemożliwiająca wykonywanie części zewnętrznych robót budowlanych w okresie 

zimowym, planowanie przez inwestorów większości cykli inwestycyjnych w sposób zapewniający  

ich zakończenie w ostatnich miesiącach roku oraz koncentracja prowadzonych przez większość 
inwestorów prac w sezonie wiosna-jesień.  

Grupa Emitenta podejmuje działania mające na celu ograniczenie zjawiska sezonowości, polegające  
na wykorzystywaniu nowoczesnych technologii podczas realizacji stanów surowych umożliwiających 

prowadzenie prac budowlanych w temperaturach ujemnych oraz opracowywanie harmonogramów 
budów w taki sposób, aby w miesiącach zimowych prowadzone były prace wykończeniowe wewnątrz 

budynków. Ponadto zapisy umów zawieranych przez Grupę Emitenta z klientami zawierają klauzule 

zabezpieczające Grupę P.A. NOVA przed negatywnymi skutkami finansowymi opóźnień w realizacji 
projektów budowlanych wynikających z wystąpienia nietypowych warunków atmosferycznych.  

2.2.12 Ryzyko niezrealizowania celów strategicznych założonych przez Grupę Emitenta  

Zarząd Emitenta, podejmie wszelkie możliwe działania mające na celu realizację przez Emitenta 

zamierzeń strategii rozwoju opisanej w punkcie 12.1.2 Prospektu, co należy traktować jako zobowiązanie 
do działania z najwyższą starannością wymaganą od osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem 

spółkami kapitałowymi, a nie jako gwarancję realizacji powyższych celów. Na osiągnięcie zamierzonych 

przez Emitenta celów strategicznych ma bowiem wpływ wiele czynników zewnętrznych, niezależnych 
od Zarządu Emitenta, które pomimo działania z najwyższą starannością i według najwyższych 

profesjonalnych standardów nie będą możliwe do przewidzenia. Do czynników takich należą 
nieprzewidywalne zdarzenia rynkowe, radykalne i nagłe zmiany przepisów prawnych bądź sposobu 

ich interpretacji czy też zdarzenia o charakterze klęsk żywiołowych. 

Ponadto przy ocenie szans realizacji przez Emitenta jego celów strategicznych nie jest możliwe 
wykluczenie popełnienia przez osoby odpowiedzialne błędów w ocenie sytuacji na rynku i podjęcia 

na jej podstawie nietrafnych decyzji, które mogą negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację 
finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju Emitenta. 

W celu minimalizacji ryzyka niezrealizowania celów strategicznych, Grupa Emitenta prowadzi bieżący 

monitoring czynników decydujących o wyborze strategii rozwoju w perspektywie krótko- 
i średnioterminowej tak, aby możliwa była odpowiednia identyfikacja zmian otoczenia Grupy Emitenta.  

2.2.13 Ryzyko niedoszacowania cen kontraktów  

Na rynku budowlanym, na którym Grupa Emitenta prowadzi działalność operacyjną, istnieje ryzyko 

niedoszacowania cen kontraktów, które mogłoby wywrzeć ewentualny negatywny wpływ na wyniki 
finansowe osiągane przez Grupę Emitenta oraz jej perspektywy rozwoju. 

W celu wyeliminowania ryzyka niedoszacowania cen kontraktów, Grupa Emitenta ustala ceny 

kontraktowe na podstawie wiążących ofert podwykonawców, które podlegają ścisłej kontroli. 
Jednocześnie Grupa Emitenta prowadzi bieżący monitoring realizowanych umów pozwalający  



                                Prospekt emisyjny P.A. NOVA S.A. 

 
20 

na odpowiednio wczesne reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Opisane działania mają na celu 

minimalizowanie ryzyka niedoszacowania cen kontraktów i jego wpływu na sytuację finansową Grupy 
Emitenta w przyszłości. 

2.2.14 Ryzyko niewywiązywania się zleceniodawców z terminów płatności 

Realizowane przez Grupę Emitenta kontrakty dotyczące realizacji robót budowlanych zawierają zazwyczaj 

harmonogramy płatności za poszczególne etapy prac. Istnieje jednak ryzyko, iż pomimo wykonania 

danego etapu prac zleceniodawca nie wywiąże się lub wywiąże się nieterminowo z uzgodnionych 
płatności, co może doprowadzić do ograniczenia płynności finansowej Grupy Emitenta i tym sam wpłynąć 

na wyniki finansowe osiągane przez Grupę P.A. NOVA w przyszłości. 

Grupa Emitenta podejmuje działania mające na celu ograniczenie powyższego  ryzyka, prowadząc 

współpracę z wiarygodnymi kontrahentami oraz systematycznie monitorując realizowane projekty 
również pod kątem płynności finansowej, jednakże Emitent nie może zagwarantować, że w przyszłości 

nie poniesie tego rodzaju strat. Na Datę Prospektu zagrożenie płynności finansowej Grupy P.A. NOVA  

z tytułu przeterminowanych należności jest minimalne. Według stanu na koniec 2009r. należności 
przeterminowane Grupy stanowiły około 12% należności z tytułu dostaw i usług. Informacje dotyczące 

przeterminowania należności Grupy Emitenta zostały zamieszczone w punkcie 8.2 Prospektu.  

2.2.15 Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów  

Istnieje ryzyko, iż w kolejnych latach podmioty z Grupy Emitenta mogą nie być w stanie uzyskać poziomu 

kontraktacji gwarantującego podobny poziom przychodów, jak prognozowany na 2010r. oraz 2011r.,  
co może negatywnie wpłynąć na działalność, wyniki, sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju całej 

Grupy Emitenta. 

2.2.16 Ryzyko związane z wadami prawnymi nieruchomości i ich nieuregulowanym stanem 
prawnym 

Ryzyko to dotyczy sytuacji, w których nieruchomości nabywane bądź przewidziane do nabycia przez spółki 

z Grupy Kapitałowej są obciążone wadami prawnymi, tzn. stanowiły własność innego podmiotu 
niż sprzedający bądź są obciążone prawami osób trzecich oraz przypadków, gdy stan prawny 

nieruchomości nie jest uregulowany, tj. gdy potencjalni sprzedawcy nie są w stanie wykazać 

przysługującego im tytułu prawnego do danej nieruchomości, w szczególności gdy nie założono dla niej 
księgi wieczystej. Istnienie ww. typu wad prawnych związane jest z możliwością dochodzenia wobec spółek 

z Grupy Kapitałowej roszczeń dotyczących takich nieruchomości, zaś nieuregulowany stan prawny wiąże się 
z istotnymi utrudnieniami albo niemożliwością przeprowadzenia procesu nabywania nieruchomości na cele 

działalności deweloperskiej. Ponadto, w przypadku sprzedaży nieruchomości przez spółki z Grupy Emitenta, 

znajdujących się na gruntach obciążonych wadami prawnymi, istnieje ryzyko, że nabywcy będą zgłaszać 
roszczenia z tytułu rękojmi za wady prawne gruntów, na których posadowione są poszczególne 

nieruchomości. Może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy 
Emitenta. W celu ograniczenia tego ryzyka Grupa Kapitałowa przeprowadza badania prawne nieruchomości 

wybranych do nabycia.  

2.2.17 Ryzyko płynności 

Grupa P.A. NOVA prowadzi ostrożną politykę w zakresie zarządzania ryzykiem utraty płynności, 

utrzymując poziom środków finansowych wystarczający do prowadzenia bieżącej działalności 
i regulowania wymagalnych zobowiązań. Dostępność finansowania bieżącej działalności operacyjnej 

wynika z uzyskanych przez Grupę Emitenta kredytów bankowych, w tym kredytów w rachunku bieżącym, 
opisanych w punkcie 12.6.2 Prospektu.  

Bieżące przepływy pieniężne Grupy są stale monitorowane i w razie zaistnienia zapotrzebowania  

na środki finansowe podejmowana jest decyzja o ewentualnym wykorzystaniu dostępnego finansowania 
dłużnego. 

2.2.18 Ryzyko związane z uzależnieniem Grupy Emitenta od osób zajmujących kluczowe 
stanowiska 

Szeroki zakres know-how wypracowany przez Członków Zarządu oraz inne osoby zajmujące kluczowe 
dla Grupy P.A.NOVA stanowiska zapewnia skuteczność realizacji długofalowej strategii rozwoju Grupy.  
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Odejście Członków Zarządu, bądź innych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy P.A. NOVA, 

mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prowadzoną działalność, a w konsekwencji na jej wyniki finansowe.  

2.2.19 Ryzyko związane z czasowym wstrzymaniem realizacji kontraktów w wyniku awarii, 
zniszczenia lub utraty majątku 

Grupa P.A. NOVA w prowadzonej działalności na rynku budownictwa komercyjnego wykorzystuje 

specjalistyczną infrastrukturę techniczną. W przypadku ewentualnej awarii, zniszczenia  
lub utraty rzeczowego majątku trwałego Grupy może wystąpić ryzyko czasowego wstrzymania realizacji 

usług budowlanych, co może przejściowo doprowadzić do braku terminowej realizacji kontraktów,  

a w konsekwencji wpłynąć na wyniki finansowe osiągane przez Grupę Emitenta w przyszłości.  

2.2.20 Ryzyko związane z serwisem gwarancyjnym 

Ryzyko związane z serwisem gwarancyjnym świadczonym przez Emitenta, w związku z tym, 
że w wielu wypadkach wykonawstwo inwestycji budowlanych wiąże się z koniecznością uiszczenia kaucji 

gwarancyjnych lub składania gwarancji bankowych, czy ubezpieczeniowych, stanowiących 

zabezpieczenie dla jakości wykonywanych robót budowlanych jest minimalizowane przez Emitenta  
w sposób ciągły. W przypadku, gdy inwestor zgłasza uwagi do jakości wykonywanych prac, wykonawca 

zobowiązany jest usunąć usterki w ramach uzyskanych przychodów, co może w przypadku znacznej 
wartości napraw gwarancyjnych, obniżyć rentowność prowadzonej przez Emitenta działalności.  

2.2.21 Ryzyko związane z ochroną środowiska  

Emitent w toku działalności podlega licznym przepisom dotyczącym korzystania z  gruntów i ochrony 

środowiska naturalnego. Prowadząc działalność Emitent podejmuje najwyższe starania, aby przestrzegać 

w pełni wymogów wynikających z przepisów regulujących korzystanie z gruntów i zapewniających 
ochronę środowiska naturalnego. 

Na Datę Prospektu Emitent nie posiada wiedzy odnośnie jakichkolwiek postępowań toczących się wobec 
niego obecnie lub mogących zostać wytoczonych w przyszłości, w związku z korzystaniem przez niego  

z gruntów lub naruszeniem przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Emitent nie jest jednak 
w stanie w pełni wykluczyć możliwości kierowania względem niego roszczeń związanych z ewentualnym 

zanieczyszczeniem środowiska naturalnego wynikłym z jego działalności. Powstanie po stronie Emitenta 

odpowiedzialności z powyższego tytułu mogłoby rodzić konieczność zapłaty odszkodowań, kar lub innych 
kosztów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wynik finansowy 

Emitenta. 

2.2.22 Ryzyko związane z wypadkami przy pracy na terenie budowy  

Spółka w przypadku pełnienia funkcji generalnego wykonawcy odpowiada za właściwe przygotowanie  

i utrzymanie terenu budowy w stanie zapewniającym bezpieczeństwo pracowników. Spółka ponosi 
bezpośrednią odpowiedzialność za bezpieczeństwo własnych pracowników. Jednocześnie nie ponosi 

odpowiedzialności za wypadki wśród pracowników zatrudnionych przez podwykonawców (jeśli nie zostały 
one spowodowane zaniedbaniami w zakresie obowiązków spoczywających na generalnym wykonawcy).  

Ryzyko związane z wypadkami przy pracy dotyczy przede wszystkim dwóch obszarów, 
jeden to ewentualna konieczność zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych, drugi to opóźnienia  

w pracach budowlanych spowodowane przez wypadki. 

2.2.23 Ryzyko związane z posiadanymi uprawnieniami  

Dział Informatyczny Emitenta posiada akredytacje przyznane przez kluczowych dostawców produktów 

informatycznych będące uprawnieniami do odsprzedaży ich produktów oraz przeprowadzania 
autoryzowanych wdrożeń i szkoleń:  

 Autoryzowany Autodesk Value Added Reseller, 

 Autodesk Training Centre, 

 MRO Software Authorised Reseller. 

Ewentualna utrata któregokolwiek z uprawnień może negatywnie wpłynąć na osiągane wyniki finansowe 
oraz perspektywy rozwoju Emitenta. 
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2.2.24 Ryzyko związane z zatrudnianiem i utratą podwykonawców  

Specyfika branży Grupy Emitenta polega na realizacji części inwestycji, w szczególności prac 

specjalistycznych, za pośrednictwem podwykonawców. Uczestnictwo podwykonawców w procesach 
budowlanych sprawia, iż po stronie Emitenta występuje zarówno ryzyko związane z realizacją zawartych 

umów z podwykonawcami, jak i związane ze sposobem wywiązania się podwykonawców z postanowień 

zawartych w umowach oraz z sytuacją finansową podwykonawców. Emitent stara się minimalizować  
ten czynnik ryzyka, żądając od podwykonawców kaucji lub innych form zabezpieczeń. Nie  można jednak 

wykluczyć sytuacji, iż posiadane zabezpieczenia nie pokryją w pełnym zakresie roszczeń inwestorów.  

Dodatkowo współpraca z podwykonawcami rodzi ryzyko wystąpienia przez podwykonawców  

z roszczeniami wobec Grupy Emitenta. Czynnikiem zmniejszającym powyższe ryzyko są regulacje 
zawarte w Kodeksie Cywilnym, na mocy których podwykonawcy mają prawo do dochodzenia roszczeń 

solidarnie od inwestora i wykonawcy. Grupa Emitenta powierza wyspecjalizowanym firmom budowlanym 

wykonanie większości robót budowlanych w ramach poszczególnych projektów. Mimo że Emitent zakłada 
sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych, nie jest jednak w stanie zapewnić,  

że zakontraktowane prace zostaną wykonane przez podwykonawców w prawidłowy sposób  
i w uzgodnionych terminach. Opóźnienia robót i nieprawidłowości w ich wykonaniu mogą spowodować 

opóźnienie zakończenia poszczególnych projektów, a w konsekwencji przyczynić się do wzrostu kosztów 

ich realizacji z uwagi na konieczność zapłaty kar umownych. Szczególnym rodzajem ryzyka jest utrata 
płynności finansowej przez podwykonawców, która może wpłynąć na jakość i terminowość zleconych 

prac. Utrata płynności finansowej może w skrajnych przypadkach doprowadzić do całkowitego 
zaprzestania prac przez podwykonawcę i spowodować konieczność jego zmiany. W konsekwencji 

wszystkie opóźnienia i koszty związane ze zmianą podwykonawcy mogą negatywnie wpłynąć na wynik 

finansowy projektu. 

Należy ponadto dodać, iż coraz wyraźniej na polskim rynku budowlanym zauważalny jest odpływ 

wykwalifikowanych podwykonawców, którzy rozpoczynają działalność na rynkach europejskich 
zapewniających wyższe marże. Odpływ podwykonawców powoduje ograniczenia dostępności usług,  

a tym samym wpływa na wzrost kosztów. Ze względu na powyższe można oczekiwać, iż koszty usług 
podwykonawców w Polsce będą wyrównywać się z kosztami w innych krajach Unii Europejskiej.  

W przypadku działalności Emitenta, która w znaczącym stopniu uzależniona jest od usług podmiotów 

trzecich, wzrost kosztów podwykonawców, który nie znajduje odzwierciedlenia we wzroście przychodów 
z realizowanych projektów, może w przyszłości negatywnie wpłynąć na działalność, wyniki, sytuację 

finansową lub perspektywy rozwoju Emitenta. 

2.2.25 Ryzyko związane z brakiem stabilności polskiego systemu prawnego i podatkowego 

Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa, w szczególności 
prawa podatkowego, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, pociągają za sobą istotne ryzyko 

związane z otoczeniem prawnym, w jakim Grupa Emitenta prowadzi działalność, 

polegającym m.in. na zwiększeniu obowiązków o charakterze administracyjnym lub zobowiązań 
związanych z ochroną środowiska pracy. W szczególności nie można wykluczyć ryzyka kwestionowania 

przez organy podatkowe, działające  w oparciu o interpretacje wydawane przez Ministra Finansów, 
dokonywanych przez Grupę rozliczeń podatkowych w związku z realizowanymi transakcjami,  

zarówno w normalnym toku działalności Grupy jak i innymi (np. transakcjami kapitałowymi). 

W połączeniu ze stosunkowo długim okresem przedawnienia zobowiązań podatkowych 
oraz natychmiastową wykonalnością decyzji wydawanych przez organy podatkowe, oszacowanie ryzyka 

podatkowego jest szczególnie utrudnione, ponieważ rozbieżność interpretacji przepisów przez aparat 
skarbowy i przez Grupę Emitenta może skutkować znacznym powiększeniem zobowiązań Emitenta , 

bądź pozostałych spółek z Grupy Emitenta. W efekcie niekorzystne dla Grupy zmiany przepisów , 

bądź ich interpretacji mogą mieć negatywny wpływ na jej przyszłą sytuację ekonomiczną.  
Również planowane podwyższenie stawki VAT, może niekorzystnie wpłynąć na sytuacje ekonomiczną 

Emitenta i spółek z Grupy Emitenta.  
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2.2.26 Ryzyko związane z możliwością naruszenia przepisów prawa pracy oraz roszczeniami 
pracowniczymi 

Grupa Kapitałowa zatrudnia obecnie znaczną ilość pracowników na podstawie umów o pracę. 
W związku z tym Emitent zwraca uwagę, iż pomimo, że obecnie wszelkie prawa pracowników wynikające 

ze stosunku pracy są w pełni przestrzegane, nie można wykluczyć, że w przyszłości określone zdarzen ia 
lub sytuacje będą interpretowane przez pracowników Grupy, jako naruszenie przepisów prawa pracy, 

a w konsekwencji zostaną skierowane przeciwko poszczególnym spółkom z Grupy Kapitałowej roszczenia 

indywidualnych pracowników związane ze stosunkiem pracy. Nie można również wykluczyć sytuacji, 
że w niektórych przypadkach roszczenia pracownicze będą uwzględniane przez sądy. Uwzględnienie 

przez sądy roszczeń o charakterze grupowym bądź znaczącej wysokości, mogłoby mieć negatywny 
wpływ na wyniki finansowe Emitenta lub pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej. Na dzień zatwierdzenia 

Prospektu nie toczą się żadne postępowania przeciwko spółkom z Grupy Kapitałowej, które dotyczyłyby 

naruszenia prawa pracy. 

2.2.27 Ryzyko związane z nieefektywnością systemu ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów 

System ksiąg wieczystych i ewidencja gruntów działające w Polsce charakteryzują się jeszcze  
dużą nieefektywnością. W związku z tym istnieje ryzyko opóźnień w procesie podziału, scalania gruntów 

lub ich sprzedaży oraz dokonywania odpowiednich wpisów. Ta nieefektywność może mieć istotny wpływ 
na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy Kapitałowej.  

2.2.28 Ryzyko związane z istotnymi szkodami nieobjętymi ubezpieczeniem bądź przekraczającymi 
wysokość odszkodowania z tytułu ubezpieczenia 

Obiekty budowlane realizowane przez Grupę Emitenta są narażone na uszkodzenia lub zniszczenia 

wskutek takich zdarzeń jak pożary, zalania, powodzie, huragany lub innych zdarzeń nie podlegających 
ubezpieczeniu.  

Nie można wykluczyć ryzyka polegającego na obowiązku naprawienia przez Emitenta i spółki 
z Grupy  szkód, które nie mogą być w całości pokryte ze środków finansowych uzyskanych w ramach 

odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, bądź szkód nie objętych ubezpieczeniem. Nie można wykluczyć 

również ryzyka utraty środków zainwestowanych w projekt deweloperski dotknięty szkodą 
oraz przewidywanych przychodów z tego projektu w związku z wystąpieniem ww. szkód, co może mieć 

istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy Emitenta.  

2.2.29 Ryzyko związane z roszczeniami reprywatyzacyjnymi 

Po 1989 roku wielu byłych właścicieli nieruchomości bądź ich następców prawnych podjęło kroki 
zmierzające do odzyskania nieruchomości lub przedsiębiorstw przejętych po drugiej wojnie światowej 

przez Skarb Państwa z naruszeniem prawa lub uzyskania odszkodowań z tego tytułu. Działania tego 

rodzaju polegają na występowaniu do organów administracji z wnioskami o stwierdzenie nieważności 
decyzji administracyjnych, na mocy których dawnym właścicielom odebrano nieruchomośc i. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu nie toczą się żadne postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji 
administracyjnych dotyczących nieruchomości posiadanych przez Emitenta lub spółek z Grupy Emitenta, 

jednak nie można wykluczyć ryzyka zgłoszenia roszczeń reprywatyzacyjnych, co w przyszłości może mieć 

istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finasową i wyniki Grupy Emitenta.  

2.2.30 Ryzyko związane z możliwością wywłaszczenia spółek z Grupy Kapitałowej z posiadanych 
nieruchomości na cele publiczne 

Zgodnie z art. 21 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest pozbawienie prawa własności jedynie 

wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Nie można wykluczyć 
ryzyka wywłaszczenia w przyszłości którejkolwiek spółki z Grupy z posiadanych nieruchomości, 

jeżeli będą one potrzebne na cele publiczne, co mogłoby mieć istotny negatywny wpływ na działalność, 

sytuację finansową lub wyniki Grupy.  

2.2.31 Ryzyko podatkowe związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi 

Emitent oraz jego spółki zależne zawierały i będą w przyszłości zawierać transakcje jako podmioty 
powiązane. W opinii Emitenta wszystkie takie transakcje zostały zawarte na warunkach rynkowych.  
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Nie można jednak wykluczyć ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe rynkowego charakteru 

ww. transakcji, co skutkowałoby wzrostem zobowiązań podatkowych Emitenta i Grupy Emitenta,  
a tym samym miałoby negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki Grupy.  

2.2.32 Ryzyko związane z wykonaniem prognozy wyników finansowych Grupy Emitenta 

Prognoza wyników finansowych Grupy Emitenta zamieszczona w punkcie 7.2 Prospektu oparta  

jest zarówno na założeniach zależnych od grupy Emitenta, jak i na założeniach niezależnych od Grupy 

P.A. NOVA, do których należą m.in.: założenia dotyczące wysokości stóp procentowych, inflacji, kursów 
walutowych oraz oprocentowania depozytów bankowych, a także założenia dotyczące  ogólnej sytuacji 

makroekonomicznej w Polsce.  Z uwagi na fakt, iż Grupa Emitenta nie ma wpływu na kształtowanie się 
wyżej wymienionych czynników, istnieje ryzyko, iż dla Grupy P.A. NOVA kształtować się będą 

one w sposób mniej korzystny, niż założono w prognozie wyników finansowych i tym samym mogą mieć 
negatywny wpływ na prognozę finansową zaprezentowaną w niniejszym Prospekcie.  

Jednak w ocenie Emitenta, według stanu na Datę Prospektu realizacja prognozy wyników finansowych 

na lata 2010-2011 jest niezagrożona. 

 

2.3 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DOPUSZCZANYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI 

2.3.1 Ryzyko związane z powództwem o uchylenie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w 
drodze emisji Akcji Serii E  

Zgodnie z art. 422 KSH uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi 

obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być 

zaskarżona w drodze powództwa o uchylenie uchwały wytoczonego przeciwko Spółce. Ponadto art. 425 
KSH umożliwia zaskarżenie uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą poprzez wytoczenie 

przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności takiej uchwały. Emitent zwraca uwagę, 
że nie został zgłoszony sprzeciw do uchwały w sprawie podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii 

E. Mimo, że Spółka podjęła wszelkie wymagane czynności mające na celu zapewnienie zgodności uchwał 

o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E z przepisami prawa, Statutem, 
dobrymi obyczajami i interesem Spółki, uchwała ta teoretycznie może być nadal zaskarżona przez 

podmioty wskazane w art. 422 § 2 pkt 1, 3 i 4 KSH, nie minął bowiem jeszcze termin z art. 424 § 3 KSH.  

2.3.2  Ryzyko związane z notowaniem PDA  

Ryzyko to związane jest zarówno z możliwością niedopuszczenia PDA do obrotu na GPW, 
jak również z charakterem obrotu PDA. Niedopuszczenie PDA do obrotu na GPW może oznaczać  

dla inwestorów brak możliwości zbywania przydzielonych akcji do dnia pierwszego notowania Akcji Serii 

E na GPW. Jednocześnie w sytuacji niedojścia emisji Akcji Serii E do skutku, posiadacz PDA otrzyma 
zwrot środków pieniężnych w wysokości iloczynu liczby PDA zapisanych na rachunku Inwestora  

oraz Ceny Emisyjnej. Dla Inwestorów, którzy nabędą PDA na GPW może to oznaczać poniesienie straty 
w sytuacji, gdy cena, jaką zapłacą na rynku wtórnym za PDA będzie wyższa od Ceny Emisyjnej.  

2.3.3 Ryzyko związane z niedojściem emisji Akcji Serii E do skutku 

Emisja Akcji Serii E może nie dojść do skutku, w przypadku, gdy: 

 w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r. nie zostanie objęta minimalna liczba akcji wskazana  

w par. 1 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  z dnia 17 sierpnia 2010 r. spółki 
P.A. NOVA S.A., 

 Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru w ciągu 6 miesięcy 
od dnia podjęcia uchwały, 

 sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E. 

Rejestracja przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E zależy 

także od złożenia przez Zarząd oświadczenia określającego kwotę podwyższenia kapitału zakładowego 
Emitenta na podstawie liczby Akcji Serii E objętych przez inwestorów. Oświadczenie to, 

zgodnie z art. 310 § 2 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH, powinno określić wysokość kapitału 

zakładowego po zakończeniu subskrypcji Akcji Serii E z zachowaniem limitów określonych w uchwale  
o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E. Niezłożenie powyższego 
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oświadczenia przez Zarząd lub złożenie nieprawidłowego oświadczenia spowodowałoby niemożność 

rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E i tym samym niedojście 
emisji Akcji Serii E do skutku. 

Zaistnienie powyższych okoliczności i przypadków może spowodować ryzyko inwestorów,  
polegające na czasowym zamrożeniu ich środków finansowych zadysponowanych na objęcie i opłacenie 

Akcji Serii E Emitenta, a tym samym może powodować utratę potencjalnych korzyści przez Inwestorów, 

bowiem wpłacone kwoty zostaną zwrócone subskrybentom bez żadnych odsetek i odszkodowań.  

2.3.4 Ryzyko związane z wahaniami kursu Akcji Emitenta na GPW i ograniczonej płynności obrotu 
papierami wartościowymi 

Kursy na GPW są wypadkową popytu i podaży i podlegają wahaniom. Istnieje ryzyko zmian kursów akcji, 

które nie zawsze odzwierciedlają sytuację ekonomiczno-finansową spółek i tym samym poniesienia 
ewentualnych strat z ich zbycia, wynikających ze sprzedaży papierów wartościowych Emitenta po cenie 

niższej, niż wyniosła ich cena nabycia. Ponadto istnieje ryzyko, iż inwestor posiadający papiery 

wartościowe Emitenta nie będzie mógł ich zbyć w dowolnym terminie, w liczbie przez siebie zakładanej  
i po satysfakcjonującej cenie 

2.3.5 Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego 

Emitent podejmie wszelkie działania mające na celu szybkie wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu 

giełdowego. Jednak Inwestorzy powinni mieć świadomość, że wskutek terminów obowiązujących w KRS, 
KDPW oraz GPW mogą powstać opóźnienia przy wprowadzaniu Akcji Serii E do obrotu giełdowego 

niezależne od emitenta. Zarząd Spółki nie może zagwarantować, że Akcje Serii E zostaną wprowadzone 

do notowań w terminie podanym w Prospekcie. Jednocześnie w celu umożliwienia prowadzenia obrotu 
nabytymi papierami wartościowymi, zamiarem emitenta jest wprowadzenie PDA do obrotu na GPW 

niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii E. 

2.3.6 Ryzyko wynikające z naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 16, 
art. 17 i art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej 

Zgodnie z art. 16 i 17 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia 

naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą dokonywanymi  

na tej podstawie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub w związku z ubieganiem się 
o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie  
w imieniu lub na zlecenie emitenta lub wprowadzającego albo uzasadnionego podejrzenia, 

że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: 

 nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie 
jej przebiegu lub wstrzymanie dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym, 

na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 
 zakazać rozpoczęcia oferty publicznej albo dalszego jej prowadzenia, lub zakazać ubiegania się 

o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych Emitenta do obrotu na rynku 
regulowanym, lub 

 opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku 

z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą albo w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 

W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą albo w związku z danym ubieganiem się  
o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym Komisja 

może wielokrotnie zastosować środek przewidziany w punktach opisanych powyżej. 

Nie ma pewności, że wymienione powyżej sytuacje nie wystąpią w przyszłości w odniesieniu do Akcji 
Oferowanych. 

Ponadto, zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie KNF może zastosować ww. środki w przypadku, gdy z treści 
prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego składanych do KNF lub przekazywanych  

do publicznej wiadomości wynika, że: 

1) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych lub ich dopuszczenie 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; 
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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, 
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. 

W przypadku powiadomienia Komisji przez właściwy organ państwa przyjmującego, że emitent  

dla którego Rzeczpospolita jest państwem macierzystym, lub instytucja finansowa uczestnicząca 
w ofercie publicznej w mieniu lub na zlecenie takiego emitenta narusza w związku z ofertą publiczną  

lub dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym na podstawie prospektu emisyjnego, 

zatwierdzonego przez Komisję, przepisy prawa obowiązujące w tym państwie, Komisja może: 
1) wezwać emitenta do zaprzestania naruszania przepisów prawa na terytorium, tego państwa 

lub 
2) zastosować środki określone w art. 16 i 17 Ustawy o Ofercie. 

W przypadku, gdy KNF zastosuje wobec Emitenta sankcje opisane powyżej może to spowodować 
zamrożenie na pewien czas środków finansowych inwestorów, a w przypadku objęcia przez inwestorów 

Akcji Serii E i zakazaniu przez KNF dopuszczenia Akcji Serii E  do obrotu na rynku regulowanym 

ograniczy to znacząco możliwość zbywania nabytych przez inwestorów Akcji Serii E Emitenta. 

2.3.7 Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań wynikające z art. 20 
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi 

Zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdyby wymagało tego bezpieczeństwo obrotu na rynku 

regulowanym lub byłby zagrożony interes inwestorów, GPW, na żądanie KNF, wstrzyma dopuszczenie  
do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań akcji emitenta, na okres nie dłuższy niż 10 dni.  

W przypadku gdyby obrót akcjami emitenta był dokonywany w okolicznościach wskazujących 

na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu 
na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW zawiesi obrót tymi 

papierami, na okres nie dłuższy niż miesiąc. Ponadto na żądanie KNF, GPW wykluczy z obrotu akcje 
emitenta, w przypadku gdyby obrót nimi zagrażał w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku 

regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powodował naruszenie interesów 

inwestorów. 

2.3.8 Ryzyko związane z uchyleniem uchwały o dopuszczeniu akcji do obrotu giełdowego 

Zgodnie z § 11 Regulaminu GPW Zarząd Giełdy może uchylić uchwałę o dopuszczeniu akcji do obrotu 
giełdowego, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia jej wydania nie zostanie złożony wniosek 

o wprowadzenie do obrotu giełdowego tych akcji. 

2.3.9 Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami 

Zgodnie z § 30 Regulaminu GPW Zarząd Giełdy może zawiesić obrót papierami wartościowymi na okres 

do trzech miesięcy: 
 na wniosek emitenta, 

 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
 jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie. 

Zarząd Giełdy zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc na żądanie 
KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. 

Nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu  

do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na GPW. 

2.3.10 Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu giełdowego 

Zgodnie z § 31 Regulaminu GPW Zarząd Giełdy wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:  
 jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona, 

 na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie, 

 w przypadku zniesienia ich dematerializacji, 
 w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. 
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Zarząd Giełdy może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu giełdowego: 

 jeżeli przestały spełniać inne niż określone w ust. 1., pkt.1), warunki dopuszczenia do obrotu 
giełdowego na danym rynku, 

 jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie, 
 na wniosek emitenta, 

 wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku 

o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów 
postępowania, 

 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
 wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale 

lub przekształceniu, 

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

 wskutek podjęcia przez emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa, 
 wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu 
do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na GPW. 

2.3.11 Ryzyko związane z odmową dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego 

Dopuszczenie Akcji Serii E do obrotu giełdowego wymaga spełnienia warunków określonych 
w Regulaminie Giełdy i uzyskania stosownej uchwały Zarządu Giełdy. Emitent zamierza ubiegać się  

o dopuszczenie Akcji Serii E, Praw do Akcji Serii E do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW.  

Aby Akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań muszą spełniać kryteria 

w zakresie rozproszenia zapewniających odpowiednią ich płynność. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 12 maja 2010r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek 
oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym 

rynku (Dz. U. nr 84, poz. 547), rozproszenie akcji zapewnia płynność obrotu, jeżeli w ręku akcjonariuszy, 
z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się 

(1) co najmniej 25% akcji spółki objętych wnioskiem lub (2) co najmniej 500 tys. akcji spółki o łącznej 
wartości wynoszącej równowartość w złotych 17 mln euro, według ostatniej ceny emisyjnej lub ceny 

sprzedaży akcji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach według prognozowanej ceny rynkowej. 

Zgodnie z Regulaminem GPW, w przypadku dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji, akcje te powinny 
spełniać dodatkowo następujące warunki: (1) iloczyn liczby wszystkich akc ji emitenta i prognozowanej 

ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne 
emitenta, wynoszą równowartość w złotych co najmniej 10 mln euro, (2) w posiadaniu akcjonariuszy  

z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu 

emitenta, powinno znajdować się co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu 
giełdowego oraz 100.00 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości 

równej co najmniej 1 mln euro, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub ceny emisyjnej.  

Istnieje ryzyko niedopuszczenia do obrotu giełdowego Akcji serii E oraz Praw do Akcji Serii E z uwagi  

na możliwość ukształtowania się struktury właścicielskiej i wartości rynkowej akcji Emitenta w sposób 
niespełniający kryteriów, o których mowa powyżej. W takim przypadku w zależności od liczby objętych 

akcji Emitent będzie ubiegać się o dopuszczenie Akcji Serii E oraz Praw do Akcji Serii E do obrotu  

na rynku równoległym. Niepełne objęcie akcji serii E może także spowodować uniemożliwienie 
wprowadzenia akcji spółki do obrotu giełdowego. 

2.3.12 Ryzyko dotyczące możliwości skorzystania przez Komisję z uprawnień określonych w art. 51 ust. 
4 Ustawy o Ofercie 

Zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie emitent jest obowiązany przekazywać Komisji w formie aneksu 
do prospektu wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie, informacje o istotnych błędach w treści prospektu 

emisyjnego oraz znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego 

zaistniałych po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego lub o których emitent powziął wiadomość  
po jego zatwierdzeniu do dnia m.in. dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym. 
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Przekazanie do Komisji przez emitenta lub wprowadzającego, aneksu do prospektu emisyjnego powinno 

nastąpić niezwłocznie po powzięciu informacji o błędach w treści prospektu emisyjnego lub znaczących 
czynnikach, które uzasadniają jego przekazanie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych.  

Treść aneksu podlega zatwierdzeniu przez Komisję w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 
złożenia wniosku o zatwierdzenie aneksu. Komisja może odmówić zatwierdzenia aneksu w przypadku, 

gdy nie odpowiada on pod względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach prawa. 

Odmawiając zatwierdzenia aneksu, Komisja nakazuje wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, 
przerwanie jej przebiegu lub wstrzymanie dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym na podstawie prospektu emisyjnego dotyczącego papierów wartościowych będących 
przedmiotem tej oferty lub dopuszczenia do tego obrotu. 

2.3.13 Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za 
niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie, w sytuacji, gdy emitent nie dopełnia obowiązków wymaganych 

prawem, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o Ofercie, KNF może 
nałożyć na podmiot, który nie dopełnił obowiązków, karę pieniężną do wysokości 1,0 mln zł albo wydać 

decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych, na czas określony lub bezterminowo, z obrotu na rynku 
regulowanym, albo zastosować obie z powyższych sankcji łącznie. 

Zgodnie z art.176 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje 

albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art.157,158 lub 160 Komisja, może:  
 wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo 

 nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo 
 wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych 

z obrotu na rynku regulowanym, nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną powyżej. 

2.3.14 Ryzyko dotyczące możliwości utraty udziałów w istotnym podmiocie zależny San Development 
Sp. z o.o. 

W związku z zawarciem w dniu 14 maja 2010r. przez Emitenta działającego jako zastawca, Umowy  

o ustanowienie zastawu rejestrowego na wszystkich udziałach spółki zależnej Emitenta San Development 

Sp. z o.o., (umowa wskazana w punkcie 12.6.3.3 Prospektu), który to zastaw rejestrowy stanowi 
zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikających z zawarcia przez San Development Sp. z o.o. Umowy 

kredytu z dnia 6 maja 2010r. (umowa wskazana w punkcie 13.1.3.2 Prospektu), Emitent zwraca uwagę 
na ryzyko możliwości utraty udziałów w istotnym podmiocie zależny San Development Sp. z o.o. Ryzyko 

to jest niwelowane poprze fakt, ze Emitent w został ustanowiony sponsorem projektu i zobowiązał się do 

dofinansowania Kredytobiorcy w przypadku wystąpienia przekroczenia kosztów projektu (umowa 
wskazana w punkcie 12.6.3.4). Emitent zawarł także umowę poręczenia (wskazana w punkcie 12.6.3.5) 

w której zobowiązał się wykonywać wszelkie zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z umowy kredytu.  
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ROZDZIAŁ 3. PRZESŁANKI OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW 
PIENIĘŻNYCH 

Cele emisyjne oraz oczekiwana wartość wpływów z emisji Akcji Serii E  

Celem przeprowadzenia emisji Akcji Serii E jest pozyskanie środków finansowych na realizację 
wymienionych poniżej celów, których realizację planuje się w latach 2011-2012: 

 Budowa galerii handlowej w Kędzierzynie-Koźlu (36 mln PLN), 

 Budowa galerii handlowej w Zamościu (10 mln PLN), 

 Zwiększenie poziomu kapitału obrotowego z przeznaczeniem na pozyskiwanie nieruchomości 

inwestycyjnych (pozostałe wpływy). 

W przypadku, gdyby wpływy z emisji Akcji Serii E okazały się niewystarczające dla zrealizowania 

wymienionych powyżej celów lub gdyby faktycznie uzyskane wpływy były niższe od oczekiwanych, Grupa 
Emitenta będzie dodatkowo korzystała z finansowania dłużnego, poprzez zaciągnięcie kredytów 

bankowych, leasing lub też poprzez emisję dłużnych papierów wartościowych. Wielkość pozyskanego 

finansowania dłużnego byłaby uzależniona od zdolności kredytowej Grupy Emitenta.  

Priorytety w realizacji celów emisyjnych 

Cele emisyjne Grupy Emitenta zostały wymienione powyżej w kolejności zgodnej z priorytetem 
ich wykonania, natomiast realizacja poszczególnych celów inwestycyjnych odbywać się będzie zgodnie  

z założonym harmonogramem zaprezentowanym w punkcie 12.5.3 Prospektu.  

Emitent nie planuje odstąpienia od realizacji opisanych w niniejszym punkcie Prospektu celów 
emisyjnych. Niemniej Emitent nie może wykluczyć, iż ich realizacja może wydłużyć się w czasie  

oraz że ewentualne wystąpienie niedających się przewidzieć w Dacie Prospektu wydarzeń może sprawić, 
iż realizacja celów emisyjnych może okazać się niemożliwa lub bezcelowa. W Dacie Prospektu Emitent 

nie posiada alternatywnych celów emisji. W przypadku ewentualnej zmiany celów emisji Emitent 
przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego. 

Opis planowanych celów oraz inwestycji Grupy Emitenta realizowanych z wpływów  

z emisji Akcji Serii E 

Budowa galerii handlowej w Kędzierzynie-Koźlu 

Emitent zamierza wydatkować kwotę 36 mln PLN na sfinansowanie budowy galer ii handlowej 
o powierzchni najmu ok. 20 tys. m2 w Kędzierzynie-Koźlu. Rozpoczęcie budowy na posiadanej przez 

Emitenta nieruchomości gruntowej planowane jest na I półrocze 2011r., a oddanie obiektu  

do użytkowania przewidziano na II półrocze 2012r. Łączne nakłady na realizację inwestycji wyniosą 
około 120 mln PLN. Środki pochodzące z emisji Akcji Serii E przeznaczone na ten cel stanowić będą 

wkład własny w ramach finansowania ww. inwestycji kredytem bankowym. 

Budowa galerii handlowej w Zamościu 

Środki w wysokości 10 mln PLN zostaną przekazane na realizację budowy galerii handlowej w Zamościu 
o powierzchni handlowej ok. 13 tys. m2. Inwestycja ta realizowana będzie przez spółkę celową Galeria 

Zamoyska Sp. z o.o. w 2011r. Łączne nakłady inwestycyjne niezbędne do realizacji inwestycji wyniosą 

około 30 mln PLN. Środki pieniężne pozyskane z emisji Akcji Serii E stanowić będą wkład własny  
w ramach finansowania ww. inwestycji kredytem bankowym. 

Zwiększenie poziomu kapitału obrotowego  

Emitent zamierza wykorzystać pozostałą kwotę w latach 2010-2012 na nabycie nieruchomości 

inwestycyjnych w miarę nadarzających się okazji rynkowych. Dotyczy to zarówno lokalizacji 

uzgodnionych ze współpracującymi z Grupą Emitenta sieciami handlowymi, jak i lokalizacji, na których 
Grupa Emitenta będzie mogła realizować inwestycje z zakresu budownictwa komercyjnego na własny 

rachunek, z przeznaczeniem do sprzedaży bądź pozostawienia w utworzonych w tym celu spółkach 
celowych z większościowym udziałem Emitenta. 
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Emitent na bieżąco monitoruje rynek nieruchomości i prowadzi rozmowy z sieciami handlowymi, jednak 

w Dacie Prospektu Spółka nie jest w stanie wskazać konkretnych nieruchomości, które nabędzie.  

Wykorzystanie środków z emisji Akcji Serii E do czasu realizacji inwestycji  

Środki finansowe pozyskane z emisji Akcji Serii E, do czasu realizacji wszystkich celów emisji zwiększą 
kapitał obrotowy Grupy Emitenta. Nadwyżki środków będą lokowane w instrumenty finansowe  

o ograniczonym ryzyku (np. lokaty bankowe, obligacje Skarbu Państwa), a także mogą posłużyć 

do okresowego wygaszania linii kredytowych lub kredytów inwestycyjnych zaciągniętych do czasu 
pozyskania środków z emisji. 
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ROZDZIAŁ 4. ROZWODNIENIE 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Uchwałą nr 4 z dnia 17 sierpnia 2010r. podwyższyło kapitał 

zakładowy P.A. NOVA o kwotę nie większą niż 2 mln zł do kwoty nie większej niż 10 mln zł w drodze 
emisji nie więcej niż 2 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. 

Akcje Serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie Uchwały nr 5 z dnia 17 sierpnia 2010r. postanowiło,  

że Akcje Serii E Emitenta będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych 

notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Tabela: Rozwodnienie w wyniku emisji 2 000 000 sztuk Akcji Serii E 

  

Liczba 
akcji 
przed 
emisją 

% udział w 
kapitale 

zakładowym 

Liczba 
głosów na 
WZA przed 

emisją 

% 
udział 

w 
liczbie 
głosów 

Liczba akcji 
po emisji 

% udział w 
kapitale 

zakładowym 

Liczba 
głosów na 
WZA przed 

emisją 

% udział 
w liczbie 
głosów 

Budoprojekt Sp. z o.o. 2 436 000 30,45% 4 872 000 39,93% 2 436 000 24,36% 4 872 000 34,31% 

Ewa Bobkowska 839 180 10,49% 1 322 180 10,84% 839 180 8,39% 1 322 180 9,31% 

Stanisław Lessaer 637 900 7,97% 1 078 900 8,84% 637 900 6,38% 1 078 900 7,60% 

Grzegorz Bobkowski 445 600 5,57% 697 600 5,72% 445 600 4,46% 697 600 4,91% 

Maciej Bobkowski 535 400 6,69% 934 400 7,66% 535 400 5,35% 934 400 6,58% 

Katarzyna Jurek-

Lessaer 
276 780 3,46% 465 780 3,82% 276 780 2,77% 465 780 3,28% 

Pozostali 2 829 140 35,36% 2 829 140 23,19% 2 829 140 28,29% 2 829 140 19,92% 

Nowi akcjonariusze 0 0,00% 0 0,00% 2 000 000 20,00% 2 000 000 14,08% 

Razem 8 000 000 100,00% 12 200 000 100,00% 10 000 000 100,00% 14 200 000 100,00% 

Źródło: Emitent 

Emitent przewiduje, że po emisji Akcji Serii E, przy założeniu objęcia przez nowych akcjonariuszy 

wszystkich Akcji Serii E, udział Akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy w łącznej liczbie 

Akcji będzie kształtował się na poziomie około 80,00%, a udział akcji posiadanych przez nowych 
akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji wyniesie około 20,00%. 
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ROZDZIAŁ 5. POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY 

5.1 OPIS POLITYKI EMITENTA ODNOŚNIE WYPŁATY DYWIDENDY ORAZ WSZELKICH 
OGRANICZEŃ W TYM ZAKRESIE 

Akcje Emitenta serii A, B, C, D i E mają równe prawa do dywidendy. 

W Spółce nie obowiązują żadne ograniczenia ani uprzywilejowanie w zakresie dywidendy.  

Emitent nie ma przyjętej polityki dywidendy. Polityka Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy odpowiadać 
będzie sytuacji ekonomicznej Spółki oraz ogólnej sytuacji gospodarczej. Każdorazowo po zakończeniu 

roku obrotowego Zarząd dokonywać będzie oceny sytuacji i w oparciu o tę ocenę podejmie decyzję 

odnośnie rekomendacji wypłaty dywidendy lub pozostawienia zysku w Spółce. Zarząd przedstawiając 
Walnemu Zgromadzeniu rekomendację co do podziału zysku netto kierować się będzie wielkością 

wypracowanego zysku oraz planami inwestycyjnymi Spółki. 

5.2 WARTOŚĆ WYPŁACONEJ DYWIDENDY W OKRESIE OBJĘTYM HISTORYCZNYMI 

INFORMACJAMI FINANSOWYMI 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie dokonywał wypłaty dywidendy.  
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ROZDZIAŁ 6. KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE  

6.1 OPIS KAPITAŁÓW I ZADŁUŻENIA 

6.1.1 KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE  

Tabela: Informacja dotycząca kapitalizacji i zadłużenia Grupy Emitenta (tys. PLN) 

Lp. Pozycja 30.09.2010 

I. Zadłużenie krótkoterminowe ogółem (I.A.+I.B+I.C)  59 893 

A. Gwarantowane (opis rodzajów gwarancji)  - 

B. Zabezpieczone (z opisem zabezpieczonych aktywów)*  18 687 

C. Niegwarantowane/niezabezpieczone 41 206 

II. 
Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieżącej części zadłużenia 
długoterminowego) (II.A.+II.B+II.C)  

63 237 

A. Gwarantowane (opis rodzajów gwarancji)  - 

B. Zabezpieczone (z opisem zabezpieczonych aktywów)  63 237 

C. Niegwarantowane/niezabezpieczone - 

III. Kapitał własny 170 900 

A. Kapitał zakładowy 8 000 

B. Kapitał zapasowy 141 549 

C. Kapitał rezerwowy 6 849 

D. Zysk z lat ubiegłych 4 634 

E. Zysk okresu bieżącego 10 076 

F. Akcje własne -208 

Źródło: Emitent 

* opis zabezpieczonych aktywów znajduje się w punkcie 12.3 Prospektu. 

 

Tabela: Informacja dotycząca wartości zadłużenia netto Grupy Emitenta (tys. PLN)  

Lp. Pozycja 30.09.2010 

A. Środki pieniężne  16 576 

B. Ekwiwalent środków pieniężnych (weksle, czeki)  0 

C. Papiery krótkoterminowe przeznaczone do obrotu 5 031 

D. Płynność (A+B+C) 21 607 

E. Bieżące należności finansowe 24 716 

F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach 18 543 

G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego  0 

H. Inne krótkoterminowe zadłużenia finansowe  41 350 

I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H)  59 893 

J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I-E-D) 13 570 

K. Długoterminowe kredyty i pożyczki  62 915 

L. Wyemitowane obligacje 0 

M. Inne długoterminowe zadłużenie finansowe  322 

N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K+L+M) 63 237 

O. Zadłużenie finansowe netto (J+N) 76 807 

Źródło: Emitent 
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Tabela: Informacja dotycząca zadłużenia warunkowego Grupy Emitenta (tys. PLN)  

Lp. 
Pozycja 30.09.2010 

A. Zobowiązania z tytułu otrzymanych płatności na poczet realizacji kontraktów 2 700 

Źródło: Emitent 

Ponadto za zobowiązania warunkowe można by uznać wartość wydanych na zlecenie Emitenta gwarancji 

bankowych zabezpieczających roszczenia zleceniodawców z tytułu usunięcia wad i usterek w okresie 
gwarancji, jednakże Grupa Emitenta tworzy stosowne rezerwy na naprawy gwarancyjne, które każdego 

roku obciążają wyniki finansowe Grupy i są wykazywane w pasywach bilansu. W związku z tym  
w powyższym zestawieniu nie ujęto dodatkowych zobowiązań warunkowych z tytułu gwarancj i 

bankowych. Szczegółowe informacje dotyczące umów gwarancyjnych Grupy Emitenta znajdują się  

w punkcie 12.6.3 Prospektu. 

Według stanu na dzień 30.09.2010r. Grupa Emitenta nie posiadała zadłużenia pośredniego. 

 

6.1.2 OGRANICZENIA W WYKORZYSTANIU ZASOBÓW KAPITAŁOWYCH 

Na Datę Prospektu nie występują ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych przez Grupę 
Emitenta. 

 

6.2 OŚWIADCZENIE O KAPITALE OBROTOWYM 

Zdaniem Emitenta poziom kapitału obrotowego, rozumianego jako zdolność Grupy Emitenta  

do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz innych płynnych zasobów w celu terminowego 
spłacenia swoich zobowiązań, wystarcza na pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy, licząc od Daty 

Prospektu. Grupa Emitenta ma oprócz swoich środków pieniężnych także możliwość korzystania z linii 

kredytowych. 

Jednocześnie Emitent oświadcza, że do czasu realizacji wszystkich celów emisji Akcji Serii E opisanych  

w punkcie 3 Prospektu, środki pieniężne pozyskane w drodze emisji okresowo zasilą kapitał obrotowy 
Emitenta. 
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ROZDZIAŁ 7. PREZENTACJA WYBRANYCH INFORMACJI 
FINANSOWYCH I INNYCH 

7.1 WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 

Prezentowane w Prospekcie dane finansowe za lata obrotowe 2007-2009 oraz za okres I-III kwartałów 

2010r. wraz z danymi porównywalnymi za I-III kwartały 2009r. pochodzą ze skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych Grupy Emitenta za lata 2007-2009 oraz za III kwartał 2010r. 

Zbadane przez Biegłego Rewidenta skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Emitenta za lata 
2007, 2008, 2009 oraz skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta 

za III kwartał 2010r. niezbadane przez Biegłego Rewidenta zostały sporządzone zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.  

Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Emitenta za lata 2007-2009 oraz III kwartał 2010r. 

wraz z danymi porównywalnymi za III kwartał 2009r. zostały sporządzone i przedstawione w formie 
zgodnej z formą, jaka zostanie przyjęta w sprawozdaniu finansowym grupy Emitenta za rok 2010,  

z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości praz przepisów prawnych mających zastosowanie 
do tegorocznego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta. 

Tabela: Wybrane historyczne dane finansowe Grupy Emitenta (tys. zł, o ile nie wskazano inaczej)  

 
I-III 
kw. 

2010 

I-III 
kw. 

2009 
2009 2008 2007 

Przychody ze sprzedaży 100 382 116 761 157 639 143 827 111 573 

Zysk brutto  12 894 20 364 22 510 16 147 15 336 

EBITDA 14 474 21 880 24 393 17 655 16 323 

EBIT (Zysk operacyjny) 12 784 20 441 22 456 16 206 15 452 

Zysk przed opodatkowaniem 12 509 21 184 23 232 18 742 17 145 

Zysk netto roku obrotowego 10 076 17 097 18 620 15 111 14 322 

 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  12 425 47 075 65 492 5 565 -21 752 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -98 371 -34 367 -47 012 -55 005 -11 940 

Wpływy 283 4 462 4 717 2 000 1 827 

Wydatki -98 654 -38 829 -51 729 -57 005 -13 767 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  73 587 -3 441 -3 809 694 92 547 

Wpływy  105 731 7 000 7 000 1 130 93 761 

Wydatki -32 144 -10 441 -10 809 -436 -1 214 

 

 
30.09. 
2010 

30.09. 
2009 

31.12. 
2009 

31.12. 
2008 

31.12. 
2007 

Aktywa razem 306 112 195 722 213 097 202 641 154 133 

Aktywa trwałe 245 003 132 607 148 941 104 351 35 848 

Aktywa obrotowe, w tym: 61 109 63 115 64 156 98 290 118 285 

Zapasy 486 215 102 84 39 

Należności handlowe oraz pozostałe należności  24 713 18 936 18 590 59 990 42 983 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  21 607 23 531 28 935 17 767 65 510 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  135 212 36 320 52 173 59 454 26 781 

Rezerwy na zobowiązania 5 751 6 326 6 430 5 667 3 633 

Zobowiązania długoterminowe 63 237 7 074 7 185 175 314 

Kredyty i dłużne papiery wartościowe 
długoterminowe 

62 915 7 000 7 000 0 0 

Inne zobowiązania finansowe 322 74 185  175 314 

Zobowiązania krótkoterminowe 59 893 21 513 29 681 46 744 22 734 
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30.09. 
2010 

30.09. 
2009 

31.12. 
2009 

31.12. 
2008 

31.12. 
2007 

Kredyty i dłużne papiery wartościowe 
krótkoterminowe 

18 543 0 0 10 208 0 

Inne zobowiązania finansowe 41 350 21 513 29 681 36 199 22 415 

Rozliczenia międzyokresowe 6 331 1 407 8 877 6 868 100 

Kapitał własny 170 900 159 402 160 924 142 463 127 352 

Kapitał zakładowy 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

Liczba akcji (szt.)  8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 

Zysk na jedną akcję zwykłą (zł) 1,26 2,14 2,33 1,89 1,79 

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (zł) 1,26 2,14 2,33 1,89 1,79 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję w zł  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Źródło: Emitent 

 

7.2 PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE  

7.2.1 OŚWIADCZENIE WSKAZUJĄCE PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA NA KTÓRYCH EMITENT 
OPIERA PROGNOZY 

Emitent, przygotowując prognozę wyników finansowych na rok 2010 oraz 2011 wziął pod uwagę czynniki 
wskazane w paragrafie 50 Rekomendacji CESR, w szczególności obecną sytuację finansową Grupy 

Emitenta oraz osiągane przez niego przychody ze sprzedaży i wyniki finansowe, a także uwzględnił 

potencjalną zmianę sytuacji finansowej Grupy Emitenta związaną z emisją  Akcji Serii E. 

W zakresie czynników niezależnych od Emitenta Zarząd opierał się na dostępnych na rynku raportach 

analitycznych odnośnie planowanego wzrostu rynku budowlanego oraz innych obecnych 
na nim tendencji. Ponadto założono, że w latach 2010-2011 warunki prowadzenia działalności 

gospodarczej nie zmienią się w istotny sposób oraz nie pojawią się czynniki mogące istotnie ograniczyć 

popyt na świadczone przez Emitenta usługi. 

W zakresie czynników zależnych od Emitenta Zarząd opierał się na wynikach trzech kwartałów 2010 r. 

oraz danych wynikających z zawartych oraz planowanych umów. 

Założenia prognoz finansowych niezależne od Emitenta  

Zarząd Emitenta przygotowując prognozę finansową Grupy Emitenta, opierał się na następujących 
prognozach wskaźników makroekonomicznych: 

 
Tabela: Prognoza wskaźników makroekonomicznych  

 2010 2011 

Wzrost PKB r/r (%) 3,2 3,7 

Inflacja (%, średnia w okresie)  2,5 3,0 

WIBOR 3M (%, średnia w okresie) 4,18 4,60 

Kurs walutowy EUR/PLN (średnia w okresie)  4,00 3,8 

Źródło: Emitent 

Ponadto prognoza finansowa Grupy P.A. NOVA uwzględnia następujące czynniki niezależne od Grupy 

Emitenta, wpływające na poziom cen, kosztów oraz marż handlowych w latach 2010-2011: 
 oczekiwania dotyczące poziomu ekspansji sieci handlowych, z którymi Grupa prowadzi 

współpracę, 
 oczekiwania dotyczące poziomu rywalizacji konkurencyjnej na rynkach działalności Grupy, 

 oczekiwania dotyczące kształtowania się cen kluczowych materiałów i usług, 

 oczekiwania dotyczące kształtowania się kursu EUR/PLN. 

W prognozie wyników finansowych przyjęto również, iż w okresie prognozy nie będą miały miejsca 

zdarzenia nadzwyczajne dotyczące sytuacji makroekonomicznej w Polsce, gospodarce  światowej, 
rynku na którym działa Grupa Emitenta, oraz w odniesieniu do Grupy.  
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Założenia prognoz finansowych zależne od Emitenta  

Prognoza finansowa Grupy P.A. NOVA opiera się na następujących głównych założeniach:  

a) realizacji strategii rozwoju Grupy opisanej w punkcie 12.1.2 Prospektu, 

b) realizacji celów emisyjnych Akcji Serii E opisanych w punkcie 3 Prospektu,  

c) założeniach dotyczących planowanych poziomów przychodów Grupy Emitenta w latach 2010-

2011 wynikających z podpisanych i realizowanych kontraktów deweloperskich i o generalne 
wykonawstwo oraz z planowanych nowych kontraktów, których realizacja odbędzie się na 

nieruchomościach, które w Dacie Prospektu są w posiadaniu Grupy Emitenta, lub które Grupa 
zamierza pozyskać w najbliższym czasie, 

d) założeniach dotyczących przychodów z najmu na poziomie wynikającym z zawartych w Dacie 

Prospektu umów najmu oraz przewidywań dotyczących pełnego wynajęcia powierzchni 
komercyjnej w już istniejących obiektach, a także przychodów ze sprzedaży z działalności 

projektowej i informatycznej skalkulowanych na bazie historycznych wielkości sprzedaży , 

e) założeniach dotyczących czynników wpływających na poziom przychodów, kosztów oraz wyników 

finansowych, obejmujących: 

 utrzymanie dotychczasowej relacji kosztów ogólnego zarządu do poziomu przychodów ze 

sprzedaży, 

 kalkulację kosztów finansowych w oparciu o zawarte w Dacie Prospektu umowy 
kredytowe, 

 wzrost kosztów zatrudnienia wynikający w głównej mierze z rozszerzenia zakresu 
działalności Grupy oraz wzrostu produkcji w 2011r., 

 utrzymanie korzystnych warunków i cen usług podwykonawców i dostawców, wynikające 

ze stałej kilkuletniej współpracy, 

 finansowanie działalności środkami z emisji Akcji Serii E oraz kredytami bankowymi i 

pożyczkami. 

Ponadto Emitent zakłada, że wycena obiektu Galeria Sanowa w Przemyślu, odbywać się będzie według 

„wartości godziwej”, przy czym na Datę Prospektu oraz w roku 2011 za wartość godziwą uznaje się 
wartość wytworzenia. Jednocześnie Zarząd P.A. NOVA wskazuje, iż rozważy dokonanie pierwszej 

przeceny obiektu Galerii Sanowa do wartości godziwej w momencie kiedy zakres danych finansowych  

z działalności w/w obiektu będzie wystarczający do dokonania takiej wyceny. W prognozie nie ujęto 
wyceny obiektu w Przemyślu. 
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7.2.2 Raport sporządzony przez niezależnych księgowych lub biegłych rewidentów 
dotyczący prognozy Emitenta 
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7.2.3 PROGNOZY WYBRANYCH ELEMENTÓW RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT  

Dane w tys. zł Rok 2010 Rok 2011 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 143.215 160.817 

Zysk netto 19.496 21.304 

Źródło: Emitent 

7.2.4 PORÓWNYWALNOŚĆ PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKÓW SZACUNKOWYCH Z 
HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI 

Skonsolidowane historyczne informacje finansowe za lata 2007-2009 zamieszczone w Prospekcie przez 
odniesienie zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.  

Prognoza wyników Grupy Emitenta na rok 2010 oraz 2011 została przygotowana na zasadach 

zapewniających ich porównywalność z zasadami przyjętymi dla sporządzania i przedstawienia 

historycznych informacji finansowych za lata 2007-2009. 
 

7.2.5 OŚWIADCZENIE NA TEMAT AKTUALNOŚCI INNYCH OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ 
WYNIKÓW 

Emitent opublikował prognozy wyników finansowych na lata 2007 i 2008 w prospekcie emisyjnym 

zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 czerwca 2007r., który w Dacie Prospektu 
jest nieważny. 

W dniu 23 listopada 2010 roku Emitent opublikował Raportem bieżącym nr 21/2010 prognozę wyników 

finansowych Grupy P.A.NOVA na lata 2010-2011. W Dacie Prospektu prognoza ta jest aktualna 
i prawidłowa. 
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ROZDZIAŁ 8. PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ 
I FINANSOWEJ 

 

8.1 ANALIZA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY, WYNIKÓW ORAZ RENTOWNOŚCI  

8.1.1 STRUKTURA ASORTYMENTOWA I GEOGRAFICZNA PRZYCHODÓW 
ZE SPRZEDAŻY  

Grupa Emitenta świadczy usługi budowlane, projektowe i deweloperskie w zakresie realizacji obiektów 
handlowo-usługowych. 

W poniższym zestawieniu zaprezentowano wartość sprzedaży poszczególnych kategorii usług w okresie 
objętym historycznymi informacjami finansowymi. 

Tabela: Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży Grupy  Emitenta (tys. PLN) 

  
I-III kw. 

2010 
I-III kw. 

2009 
2 009 2 008 2 007 

Przychody ze sprzedaży usług, w tym: 95 082 113 822 153 178 137 221 106 543 

Usługi budowlane i deweloperskie 87 607 109 979 146 905 129 897 102 279 

Usługi projektowe 4 676 1 985 3 750 5 922 3 457 

Usługi informatyczne 938 790 1057 1391 785 

Usługi wynajmu 1251 1068 1464 0 0 

Pozostałe usługi 610 0 2 11 22 

Przychody ze sprzedaży towarów, w tym: 5 300 2 939 4 461 6 606 5 030 

Dział informatyczny 4 242 2 873 4 394 6 577 4 903 

Pozostałe towary 1 058 66 67 29 127 

Przychody ze sprzedaży ogółem 100 382 116 761 157 639 143 827 111 573 

Źródło: Emitent 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi całość (ponad 99,7%) sprzedaży Grupy 

Emitenta kierowana była na rynek krajowy. 

W latach 2007-2009 oraz w okresie dziewięciu miesięcy 2010r. główną działalnością Grupy P.A. NOVA 

była sprzedaż usług budowlanych i usług deweloperskich polegająca na kompleksowej realizacji obiektów 

budowlanych. Udział tej grupy usług w strukturze asortymentowej sprzedaży Grupy Emitenta wynosił 
91,7% w 2007 roku, w 2008 roku wyniósł 90,3%, a w 2009 roku wzrósł do 93,2%.  

Począwszy od 2009 roku, Grupa Emitenta realizuje przychody z usług wynajmu, związane w głównej 
mierze z wynajmem powierzchni handlowych galerii handlowej w Raciborzu oraz obiektu handlowo-

usługowego w Andrychowie. 

W całym okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi przychody ze sprzedaży towarów 

realizowane przez Grupę Emitenta pochodziły głównie ze sprzedaży sprzętu i oprogramowania 

komputerowego przez Emitenta. 
 

8.1.2 SEZONOWOŚC PRODUKCJI I SPRZEDAŻY   

Podobnie jak większość podmiotów sektora budowlanego, Grupa Emitenta doświadcza zjawiska 

sezonowości. W przypadku Emitenta sezonowość wynika zarówno ze specyfiki realizowanych kontraktów 

(umowy średnio- i długoterminowe, znaczące wahania przychodów w poszczególnych etapach realizacji 
kontraktów) jak i ze sposobu ich rozliczania (wyniki finansowe kontraktu prezentowane są dopiero  

po jego zakończeniu). 

Sezonowość dotyczy również prac budowlanych i uwarunkowana jest następującymi czynnikami: 

 charakterystyka cykli inwestycyjnych w branży budowlanej – w przypadku Emitenta początkowy 

etap realizacji kontraktu charakteryzuje się brakiem przychodów ze sprzedaży, a rozliczenie  
i uzyskanie zysku następuje dopiero pod koniec lub po zakończeniu kontraktu, 
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 warunki atmosferyczne w okresie zimowym ograniczają możliwość wykonania znacznej części 

robót zewnętrznych i stanów surowych obiektów, 

 planowanie przez inwestorów większości cykli inwestycyjnych w sposób zapewniający 

ich zakończenie przed sezonem świątecznym, tj. w miesiącach grudzień i marzec (dotyczy 
obiektów budownictwa komercyjnego), 

 koncentracja prac budowlanych w sezonie wiosna-jesień. 

W rezultacie Grupa Emitenta generuje znaczną część przychodów ze sprzedaży w drugiej połowie roku 
kalendarzowego, a najniższy poziom sprzedaży osiąga w pierwszym kwartale. Większość kontraktów 

Grupy Emitenta rozliczana jest w grudniu i w marcu, ponieważ inwestorzy obiektów komercyjnych 
(obiektów handlowych) są zainteresowani oddaniem ich do użytkowania przed okresem świątecznym. 

Grupa Emitenta podejmuje następujące działania ograniczające wpływ zjawiska sezonowości na wielkość 

realizowanych przychodów: 

 wykorzystywanie nowych technologii podczas realizacji stanów surowych umożliwiających 

prowadzenie robót w warunkach ujemnych temperatur, 

 opracowywanie harmonogramów budów w taki sposób, aby w miesiącach zimowych prowadzić 

prace wykończeniowe wewnątrz budynków. 

W rezultacie jedynie nietypowe warunki atmosferyczne mogą wywrzeć negatywny wpływ na realizację 

zawartych kontraktów budowlanych, tj. spowodować opóźnienia i konieczność poniesienia dodatkowych 

kosztów. W celu zabezpieczenia się przed wpływem czynników pogodowych na realizację kontraktów, 
Grupa P.A. NOVA poprzez specjalne klauzule w umowach uzależnia termin zakończenia projektów 

od warunków atmosferycznych, a także planuje budowy w taki sposób, aby prawdopodobieństwo 
wystąpienia warunków atmosferycznych mogących utrudnić realizację kontraktów zgodnie z założonym 

harmonogramem było minimalne. 

 

8.1.3 ZAOPATRZENIE 

Grupa Emitenta korzysta z usług kilkunastu stałych dostawców i podwykonawców, głównie w zakresie 
materiałów i usług budowlanych. Polityka zakupowa Grupy P.A. NOVA polega na ograniczaniu kosztów 

materiałowych poprzez dokonywanie zakupów materiałów budowlanych na bieżąco, a ich skala wynika 
z bieżącego zapotrzebowania w związku z realizowanymi kontraktami. Grupa Emitenta nie prowadzi 

magazynu, a część zapisanych w kontraktach prac budowlanych zleca podwykonawcom, 

którzy samodzielnie zaopatrują się w materiały budowlane. Podwykonawcy Grupy Emitenta zatrudniani 
są do wykonywania prostych prac budowlanych oraz określonej części prac specjalistycznych.  

Dostawcy Grupy Emitenta funkcjonują w warunkach konkurencji rynkowej, dlatego  też w razie 
ewentualnego zaprzestania współpracy z którymkolwiek z dostawców lub podwykonawców, Grupa P.A. 

NOVA jest w stanie odpowiednio szybko nawiązać współpracę z nowym dostawcą lub podwykonawcą.  

Tabela: Wyszczególnienie 10 głównych dostawców w 2009 roku (udział % w zakupach ogółem) 

Lp. Nazwa dostawcy Siedziba Rodzaj zakupu 
Udział 

% 

1. PUI Faktoria Sp. z o.o. Bielsko-Biała Roboty żelbetowe 9,26% 

2. P.W. COMFORT Sp. z o.o. Rakowice Małe Montaż konstrukcji prefabrykowanych  5,13% 

3. LUMEN Polska Sp. z o.o. Wrocław Roboty elektryczne 4,96% 

4. TRANSSYSTEM S.A. Wola Dalsza Montaż konstrukcji stalowych 3,72% 

5. 
Zakład Konstrukcji Stalowych Roman 

Grzelak 
Osiny Montaż konstrukcji stalowych 3,69% 

6. FADOM S.A. Przemyśl Dostawy betonu 2,68% 

7. POBURSKI Dachtechnik Sp. z o.o. Opole Wykonanie pokryć dachowych 1,77% 

8 Jordan S.A. Kraków 
Roboty nawierzchniowe i sieci 

sanitarne 
1,77% 

9. Marian Trocken Bau Sp. z o.o. Kraków Roboty wykończeniowe 1,75% 

10. YIT Sp. z o.o. (dawniej: Stangl Polska) Warszawa Wykonanie instalacji sanitarnych 1,48% 
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Lp. Nazwa dostawcy Siedziba Rodzaj zakupu 
Udział 

% 

Razem 36,22% 

Źródło: Emitent 

8.1.4 ISTOTNE PRZYCZYNY ZMIAN W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY ORAZ 
WYNIKACH OPERACYJNYCH 

Analizując przychody ze sprzedaży Grupy Emitenta oraz jej wyniki finansowe w okresie objętym 
historycznymi informacjami finansowymi należy wziąć pod uwagę, że Grupa P.A. NOVA realizuje 

kontrakty o średnim i długim horyzoncie czasowym (na przestrzeni kilku okresów sprawozdawczych,  
tj. kilku kwartałów lub na przełomie lat obrotowych). Zgodnie z polityką rachunkowości przy jętą 

przez Grupę Emitenta, w trakcie trwania danego kontraktu przychody uzyskiwane z jego tytułu 
wykazywane są według metody zysku zerowego, tj. do wysokości kosztów generowanych przez dany 

projekt. Zyski danego kontraktu wykazywane są dopiero po jego rozl iczeniu. W związku z powyższym, 

analiza wyników finansowych osiąganych przez Grupę Emitenta w poszczególnych okresach może dać 
nieprecyzyjny obraz sytuacji finansowej Grupy. Oceniając wyniki finansowe Grupy P.A. NOVA należy brać 

pod uwagę łącznie okresy kilku kwartałów i przeprowadzać analizę z punktu widzenia poszczególnych 
projektów budowlanych. 

Tabela: Struktura wyników Grupy Emitenta (tys. zł) 

 I-III kw. 
2010 

I-III kw. 
2009 

2 009 2 008 2 007 

Przychody ze sprzedaży,  w tym: 100 382 116 761 157 639 143 827 111 573 

usługi budowlane i deweloperskie 95 082 113 822 146 905 129 897 102 279 

udział procentowy w przychodach ogółem 94,7% 97,5% 93,2% 90,3% 91,7% 

pozostałe 5 300 2 939 10 734 13 930 9 294 

udział procentowy w przychodach ogółem 5,3% 2,5% 6,8% 9,7% 8,3% 

Koszt własny sprzedaży 84 617 94 053 131 933 123 847 93 704 

Zysk brutto ze sprzedaży 15 765 22 708 25 706 19 980 17 869 

Koszty ogólnego zarządu 2 452 1 969 2 686 3 360 2 098 

udział procentowy w przychodach ogółem 2,4% 1,7% 1,7% 2,3% 1,9% 

Koszty sprzedaży 419 375 510 473 435 

udział procentowy w przychodach ogółem 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 

Zysk na sprzedaży 12 894 20 364 22 510 16 147 15 336 

Pozostałe przychody operacyjne 380 450 579 1 162 431 

Pozostałe koszty operacyjne 490 373 633 1 103 316 

EBIT  12 784 20 441 22 456 16 206 15 452 

EBITDA 14 474 21 880 24 393 17 655 16 323 

Zysk brutto    12 509 21 184 23 232 18 742 17 145 

Zysk netto 10 076 17 097 18 620 15 111 14 322 

Źródło: Emitent 

Zysk z działalności operacyjnej w każdym okresie objętym h istorycznymi informacjami finansowymi 

był wyższy od osiągniętego w roku poprzednim. We wszystkich okresach objętych analizą zysk  
z działalności operacyjnej wynikał w głównej mierze z dodatniego, wysokiego wyniku na sprzedaży, 

będącego rezultatem dynamicznego rozwoju i wysokiego tempa wzrostu przychodów ze sprzedaży, 

w tym w szczególności rozwoju usług budowlanych i deweloperskich świadczonych przez Grupę 
Emitenta. Zgodnie z obowiązującymi w Grupie Emitenta zasadami rachunkowości, koszt własny 

sprzedaży obejmuje wartość produktów, towarów i materiałów ujmowaną współmiernie do przychodów 
zrealizowanych w danym okresie. Koszty sprzedaży, obejmujące koszty sprzedaży działu informatycznego 

Emitenta, stanowiły poniżej 0,5% przychodów ze sprzedaży w każdym z analizowanych okresów. 
Koszty ogólnego zarządu, do których zalicza się koszty ogólne funkcjonowania Grupy Emitenta, stanowiły 

w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie więcej niż 2,3% wartości przychodów 

zrealizowanych w danym okresie. Podobnie saldo pozostałej działalności operacyjnej nie wpływało 
w sposób zasadniczy na wynik z działalności operacyjnej, stanowiąc maksymalnie 1,7% wyniku  

ze sprzedaży w latach 2007-2009 oraz w okresie trzech kwartałów 2010 roku. 
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W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne 

lub sporadyczne mające istotny wpływ na wynik działalności operacyjnej Grupy P.A. NOVA.  
 

Tabela: Wskaźniki rentowności Grupy Emitenta  

 
I-III kw. 

2010 
I-III kw. 

2009 
2009 2008 2007 

Przychody ze sprzedaży (tys. zł)  100 382 116 761 157 639 143 827 111 573 

Rentowność sprzedaży 12,8% 17,4% 14,3% 11,2% 13,7% 

Rentowność EBITDA 14,4% 18,7% 15,5% 12,3% 14,6% 

Rentowność EBIT 12,7% 17,5% 14,2% 11,3% 13,8% 

Rentowność brutto 12,5% 18,1% 14,7% 13,0% 15,4% 

Rentowność netto 10,0% 14,6% 11,8% 10,5% 12,8% 

Rentowność aktywów (ROA) 3,9% 8,6% 9,0% 8,5% 18,6% 

Rentowność kapitałów własnych (ROE) 6,1% 11,3% 12,3% 11,2% 22,5% 

Źródło: Emitent 

 
Zasady wyliczania wskaźników: 

Marża brutto na sprzedaży = zysk na sprzedaży brutto okresu/przychody ze sprzedaży okresu  

Marża netto na sprzedaży = zysk na sprzedaży netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu  

Rentowność EBITDA = EBITDA okresu/przychody ze sprzedaży okresu  

Rentowność EBIT = EBIT okresu/przychody ze sprzedaży okresu  

Rentowność brutto = zysk brutto okresu/przychody ze sprzedaży okresu 

Rentowność netto = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu 

Rentowność aktywów = zysk netto okresu/aktywa 

Rentowność kapitałów własnych = zysk netto/kapitały własne 

 

Rok 2007 

W 2007 roku Emitent realizował kontrakty w ramach swojej podstawowej działalności,  
jaką jest wykonawstwo kompletnych obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego. Jednocześnie 

był to pierwszy rok, w którym Spółka zrealizowała pierwsze projekty polegające na wykonaniu obiektów 
handlowych na własny rachunek na pozyskiwanych w tym celu nieruchomościach, z przeznaczeniem  

do sprzedaży zainteresowanym inwestorom. 

W 2007 roku Emitent zakończył realizację i rozliczył kontrakt budowlany dotyczący realizacji obiektu 
handlowego w Raciborzu (kontrakt długoterminowy realizowany od 2006r.). Obiekt ten został 

wybudowany przez Emitenta na własny rachunek i z przeznaczeniem pod wynajem. Emitent zakończył 
też realizację dwóch kontraktów długoterminowych dotyczących budowy obiektów handlowych 

w Knurowie i w Zamościu, przy czym oba kontrakty zostały ostatecznie rozliczone w 2008 roku.  
W 2007r. rozpoczęto też realizację kontraktów długoterminowych obiektów handlowych w Jastrzębiu -

Zdroju i w Andrychowie. Ponadto Emitent wykonał pierwsze czynności związane z kompleksowym 

wykonaniem galerii handlowej w Przemyślu, której inwestorem jest spółka zależna Emitenta San 
Development Sp. z o.o.  

W rezultacie w 2007r. Emitent osiągnął wysokie wskaźniki rentowności prowadzonej działalności  
operacyjnej. Rentowność sprzedaży wyniosła 13,7%. Wskaźnik rentowności EBIT ukształtował się  

na poziomie 13,8%. W wyniku dodatniego salda przychodów i kosztów finansowych w kwocie 1,7 mln zł, 

wynikającego z utrzymywania na rachunku bankowym wpływów z przeprowadzonej pierwszej oferty 
publicznej, rentowność brutto ukształtowała się na poziomie 15,4%. 

Rok 2008 

Przychody ze sprzedaży grupy P.A. NOVA w 2008 roku były o 28,9% wyższe niż w roku poprzednim.  

W 2008 roku Grupa Emitenta oddała do użytkowania galerię handlową w Andrychowie – obiekt 

handlowo-usługowy wybudowany na własny rachunek z przeznaczeniem pod wynajem.  Ponadto spółka 
zależna Emitenta San Development Sp. z o.o. kontynuowała budowę galerii handlowej w Przemyślu.  
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W ramach realizacji inwestycji budowlanych na własny rachunek, Emitent nabył w 2008r. nieruchomość 

w Kędzierzynie-Koźlu. 

W 2008r. Grupa Emitenta zakończyła i rozliczyła kontrakty budowlane dotyczące realizacji trzech 

obiektów handlowych dla sieci Kaufland (Jastrzębie Zdrój, Ruda Śląska, Zamość) oraz trzech obiektów 
dla sieci TESCO (Dzierżoniów, Gliwice, Knurów). Rozpoczęto też realizację kolejnych ośmiu projektów 

budowlanych na zlecenie współpracujących z Grupą Emitenta sieci handlowych.  

Wskaźniki rentowności działalności Grupy Emitenta w 2008 roku kształtowały się w dalszym ciągu 
na wysokim poziomie, mimo że były nieznacznie niższe niż w roku poprzednim. Rentowność sprzedaży 

wyniosła 11,2%, a rentowność na poziomie wyniku operacyjnego 11,3%. Wskaźnik rentowności netto 
wyniósł 10,5% i był o 2,3 punktu proc. niższy niż w 2007r. 

Rok 2009 

Łączna wielkość sprzedaży Grupy Emitenta w 2009 roku wyniosła 157,6 mln zł i była o 9,6% wyższa  
niż w 2008r.  

W 2009 roku Grupa Emitenta kontynuowała prace związane z budową galerii handlowej w Przemyślu. 
Ponadto utworzono kolejną spółkę zależną Galeria Zamoyska Sp. z o.o., będącą spółką celową 

dla realizacji obiektu galerii handlowej w Zamościu na własny rachunek. Ponadto największy wpływ  
na wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę w 2009r. miało rozliczenie: 

 trzech kontraktów długoterminowych na realizację obiektów handlowych dla sieci Kaufland,  

 czterech kontraktów krótkoterminowych na realizację obiektów handlowych dla sieci Kaufland,  

 kontraktu długoterminowego na rozbudowę obiektu TESCO, 

 rozliczenie kontraktu długoterminowego na realizację obiektu dla sieci handlowej Biedronka, 

 rozliczenie dwóch kontraktów długoterminowych zrealizowanych w systemie deweloperskim  

na zlecenie sieci handlowej Netto. 

W 2009 roku Grupa Emitenta rozpoczęła realizację kolejnych kilkunastu kontraktów budowlanych 
dla sieci handlowych stale współpracujących z Grupą (m.in.  dwa kontrakty długoterminowe dla sieci 

TESCO w systemie generalnego wykonawstwa, dwa kontrakty dla sieci Netto realizowane w systemie 
deweloperskim, dwa kontrakty długoterminowe dla sieci Kaufland). 

Istotne znaczenie dla wielkości przychodów ze sprzedaży Grupy Emitenta w 2009r. miały również wpływy 
z wynajmu powierzchni handlowych obiektów w Raciborzu i Andrychowie. 

W 2009r. nastąpiła poprawa wskaźników rentowności osiągniętych przez Grupę Emitenta w stosunku 

do 2008 roku. Wskaźnik rentowności sprzedaży wzrósł z 11,2% do 14,3%, a rentowność netto wyniosła 
11,8% wobec 10,5% w 2008r. 

I-III kwartały 2010r. 

W okresie dziewięciu miesięcy 2010r. Grupa Emitenta kontynuowała realizację galerii handlowej 

w Przemyślu, której oddanie do użytkowania miało miejsce w październiku 2010r. Ponadto Emitent 

rozliczył jeden kontrakt budowlany zrealizowany na zlecenie sieci Kaufland i podpisał umowy  
na realizację kolejnych dwóch obiektów handlowych na zlecenie tej sieci. 

W okresie I-III kwartałów 2010r. wskaźnik rentowności sprzedaży wyniósł 12,8% wobec 17,4% 
w tym samym okresie 2009 roku. Rentowność netto wyniosła 10,0% podczas gdy w analogicznym 

okresie 2009r. wyniosła 14,6%. 
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8.1.5 ELEMENTY POLITYKI RZĄDOWEJ, GOSPODARCZEJ, FISKALNEJ, MONETARNEJ 
ORAZ INNE CZYNNIKI, WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ  

Według stanu na Datę Prospektu Grupie Emitenta nie są znane jakiekolwiek szczególne elementy polityki 
rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej oraz inne czynniki, które miałyby istotny wpływ 

na działalność operacyjną, poza czynnikami, które zostały opisane w punkcie 8.5 Prospektu.  

 

8.2 ANALIZA PŁYNNOŚCI I ZASOBÓW KAPITAŁOWYCH  

Tabela: Źródła kapitału Grupy Emitenta (tys. zł)  

 I-III kw. 
2010 

I-III kw. 
2009 

2009 2008 2007 

Razem finansowanie długoterminowe 62 915 13 022 17 107 15 278 102 039 

Zyski zatrzymane 0 6 022 10 107 14 148 8 278 

Emisja akcji 0 0 0 0 93 761 

Zaciągnięcie długoterminowych kredytów bankowych 62 915 7 000 7 000 1 130 0 

Inne 0 0 0 0 0 

Razem finansowanie krótkoterminowe 55 524 51 537 70 209 7 565 -19 925 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej      12 425 47 075 65 492 5 565 -21 752 

Wpływy pieniężne z działalności inwestycyjnej   283 4 462 4 717 2 000 1 827 

Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów bankowych  42 816 0 0 0 0 

Inne 0 0 0 0 0 

Razem źródła kapitału 118 439 64 559 87 316 22 843 82 114 

Inwestycje krótkoterminowe (stan na początek okresu) 28 935 14 264 17 767 65 510 4 155  

Inwestycje krótkoterminowe (stan na koniec okresu)  16 576 23 531 28 935 17 767 65 510 

Źródło: Emitent 

W każdym z okresów objętych historycznymi informacjami finansowymi, za wyjątkiem 2007 roku, 
głównym źródłem kapitału Grupy P.A. NOVA były dodatnie przepływy środków pieniężnych 

wygenerowane przez działalność operacyjną Grupy Emitenta. Ponadto, w 2007r. przeprowadzono 
pierwszą ofertę publiczną Emitenta. W wyniku emisji nowych akcji Emitent uzyskał wpływy pieniężne  

w wysokości 93,8 mln zł. W latach 2007-2009 Emitent konsekwentnie przeznaczał wypracowane zyski 

na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na dalszy rozwój Grupy Emitenta. Dodatkowo, począwszy  
od 2008r. Grupa Emitenta korzysta z zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek długoterminowych , 

a od 2010r. także z krótkoterminowych kredytów bankowych. 

Tabela: Kapitały własne i kapitały obce Grupy Emitenta (tys. zł)  

Stan na koniec okresu 30.09.2010 30.09.2009 
31.12. 
2009 

31.12. 
2008 

31.12. 
2007 

Kapitały własne 170 900 159 402 160 924 142 463 127 352 

Kapitały obce 99 483 17 551 52 173 59 454 26 630 

Kapitały obce długoterminowe 74 749 14 720 13 624 5 877 3 772 

Rezerwy 5 751 6 326 6 430 5 667 3 391 

Kredyty długoterminowe 62 915 7 000 7 000 0 0 

Leasing finansowy     134 131 270 

Pozostałe zobowiązania     51 44 44 

Rozliczenia międzyokresowe 6 083 1 394 9 35 67 

Kapitały obce krótkoterminowe 24 734 2 831 38 549 53 577 22 858 

Rezerwy 0 0 0 0 91 

Kredyty krótkoterminowe 18 543 0 0 10 208 0  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług     26 082 35 050 19 866 

Zaliczki otrzymane na dostawy     0 0 0 

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń     

2 702 469 2 107 
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Stan na koniec okresu 30.09.2010 30.09.2009 
31.12. 
2009 

31.12. 
2008 

31.12. 
2007 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń     79 67 56 

Pozostałe zobowiązania     818 950 705 

Rozliczenia międzyokresowe 6 191 2 831 8 868 6 833 33 

Źródło: Emitent 

W 2007r. Grupa Emitenta finansowała swoją działalność za pomocą kapitałów własnych  
(w tym pochodzących z emisji akcji) przy wsparciu kapitałów obcych w postaci kredytu handlowego 

udzielanego przez dostawców Grupy P.A. NOVA. Począwszy od 2008r. struktura finansowania Grupy  
Emitenta uległa zmianie. Od 2008r. Grupa Emitenta korzysta również z kredytów bankowych długo - 

i krótkoterminowych z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.  

W okresie od 30 września 2010r. do Daty Prospektu nie zaszły istotne zm iany w strukturze finansowania 
Grupy P.A. NOVA. Szczegółowy opis umów kredytowych obowiązujących w Dacie Prospektu został 

zamieszczony w punkcie 12.6.2 Prospektu. 

Tabela: Struktura przepływów środków pieniężnych Grupy Emitenta (tys. zł)  

 I-III kw. 
2010 

I-III kw. 
2009 

2009 2008 2007 

Przepływy pieniężne netto z  działalności operacyjnej  12 425 47 084 65 492 5 565 -21 752 

Zysk (strata) netto 10 076 17 097 18 620 15 111 14 322 

Korekty razem 2 349 29 987 46 872 -9 546 -36 074 

               W tym amortyzacja 1 690 1 439 1 937 1 449 871 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -98 371 -34 367 -47 012 -55 005 -11 940 

        Wpływy 283 4 462 4 717 2 000 1 827 

        Wydatki -98 654 -38 829 -51 729 -57 005 -13 767 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  73 587 -3 441 -3 809 694 92 547 

        Wpływy 105 731 7 000 7 000 1 130 93 761 

        Wydatki -32 144 -10 441 -10 809 -436 -1 214 

               Dywidendy wypłacone  0 0 0 0 0 

Przepływy pieniężne netto razem -12 359 9 276 14 671 -48 746 58 855 

Środki pieniężne na początek okresu  28 935 14 264 14 264 63 010 4 155 

Środki pieniężne na koniec okresu  16 576 23 540 28 935 14 264 63 010 

Źródło: Emitent 

Polityka Grupy P.A. NOVA w zakresie finansowania oraz zarządzania środkami pieniężnymi polega 
na finansowaniu działalności operacyjnej wypracowanymi zyskami oraz kredytami bankowymi.  

Od początku istnienia Grupy Emitenta sukcesywnie w całości podwyższały kapitały własne Grupy  

z przeznaczeniem na rozwój działalności. Wielkość i koszty kredytów bankowych Grupy Emitenta zostały 
szczegółowo opisane w pkt 12.6.2 Prospektu. 

Środki pieniężne Grupy Emitenta przechowywane są w zł. 

Rok 2007 

W 2007 roku Grupa P.A. NOVA wygenerowała ujemne saldo przepływów pieniężnych z działalności 
operacyjnej w wysokości -21,8 mln zł pomimo osiągnięcia zysku netto na poziomie 14,3 mln zł  

w tym okresie. Przyczyną ujemnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej było znaczące 

zwiększenie skali działalności Grupy Emitenta i związany z tym wzrost stanu należności handlowych 
(29,8 mln zł) oraz rozliczeń międzyokresowych (6,0 mln zł). 

Ujemne saldo środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej wynikało z wydatków poniesionych  
na zakup dwóch nieruchomości inwestycyjnych o łącznej wartości 5,3 mln zł, które  zostały pozyskane 

i przekazane na majątek Emitenta w ramach realizowanych kontraktów deweloperskich. Ponadto Spółka 

nabyła w 2007r. rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w łącznej wysokości  
4,3 mln zł. 

W 2007r. saldo środków pieniężnych z działalności finansowej było dodatnie i wynikało z pozyskania 
w drodze emisji Akcji Serii D 92,5 mln zł netto. 
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Rok 2008 

W 2008r. saldo środków pieniężnych Grupy Emitenta z działalności operacyjnej było dodatnie i wyniosło 
5,6 mln zł i wynikało głównie z realizacji dodatniego wyniku netto w wysokości 18,6 mln zł 

oraz ze wzrostu stanu zobowiązań w kwocie 20,8 mln zł oraz wzrostu stanu należności o 13,6 mln zł.  

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej w 2008r. wykazały saldo ujemne w kwocie 

55,0 mln zł i wynikało przede wszystkim z dokonanych zakupów nieruchomości inwestycyjnych  

w wysokości 34,1 mln zł (m.in. nieruchomości gruntowej w Kędzierzynie-Koźlu o wartości 18,4 mln zł) 
oraz z nabycia dodatkowych udziałów w spółce San Development Sp. z o.o. o wartości 5,5 mln zł. 

W 2008 roku saldo środków pieniężnych z działalności finansowej w kwocie 0,7 mln zł miało relatywnie 
mały wpływ na wartość przepływów pieniężnych netto ogółem.  

Rok 2009 

W 2009 roku Grupa P.A. NOVA wypracowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 
w kwocie 65,5 mln zł, w głównej mierze w wyniku osiągnięcia zysku netto w wysokości 18,6 mln zł  

oraz spłaty należności handlowych z początku okresu w wysokości 42,9 mln zł.  

Saldo przepływów środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej było ujemne i wynikało głównie 

z dokonanych inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe w związku z realizacją galerii handlowej w Przemyślu 
przez spółkę zależną Emitenta San Development Sp. z o.o. Ponadto w 2009 roku Emitent zakupił 

dodatkowe udziały w spółce San Development Sp. z o.o. oraz utworzył spółkę celową Galeria Zamoyska 

Sp. z o.o., której kapitał zakładowy wynosi 6 mln zł.  

Ujemne saldo środków pieniężnych z działalności finansowej w 2009 roku w kwocie -3,8 mln zł wynika 

głównie ze spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wobec byłych wspólników w łącznej kwocie 
10,2 mln zł dokonanych przez spółkę zależną Emitenta San Development Sp. z o.o. 

I-III kwartały 2010r. 

W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2010r. Grupa Emitenta osiągnęła dodatnie przepływy 
pieniężne z działalności operacyjnej w kwocie 12,4 mln zł, co wynikało w głównej mierze 

z wypracowanego zysku netto w wysokości 10,0 mln zł oraz ze wzrostu stanu należności handlowych 
o 6,8 mln zł przy jednoczesnym wzroście stanu zobowiązań krótkoterminowych w kwocie 11,7 mln zł. 

W strukturze przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej w okresie trzech kwartałów 2010r. 
dominujący udział miały wydatki związane z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 64,5 mln 

zł oraz nabyciem nieruchomości inwestycyjnych o wartości 11,8 mln zł. Ostatecznie saldo środków 

pieniężnych z działalności inwestycyjnej w tym okresie wyniosło -98,4 mln zł. 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej w okresie trzech kwartałów 2010r. obejmowały 

zaciągnięcie kredytów bankowych w kwocie 105,7 mln zł oraz spłatę zobowiązań finansowych 
(w tym zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zobowiązań leasingowych oraz odsetek)  w łącznej 

kwocie 31,3 mln zł. 

Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji Grupy Emitenta w rzeczowe aktywa trwałe oraz aktywa 
finansowe w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, tj. w latach 2007 -2009 

oraz w okresie trzech kwartałów 2010r. znajdują się w punkcie 12.5.1 Prospektu. 

Tabela: Wskaźniki zadłużenia Grupy Emitenta  

 
30.09.
2010 

30.09.
2009 

31.12. 
2009 

31.12. 
2008 

31.12. 
2007 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,42 0,18 0,20 0,26 0,17 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,72 0,18 0,23 0,33 0,18 

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,96 1,26 1,13 1,37 3,56 

Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 0,20 0,11 0,14 0,23 0,15 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,21 0,04 0,03 0,00 0,00 

Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek 27,55 162,23 18,50 6,19 7,83 

Źródło: Emitent 

Zasady wyliczania wskaźników: 

wskaźnik ogólnego zadłużenia = (zobowiązania długo- i krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) / pasywa ogółem 

wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych = (zobowiązania długo- i krótkoterminowe) / kapitały własne  
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wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi = (kapitały własne + zobowiązania długoterminowe) / aktywa trwałe  

wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego = zobowiązania krótkoterminowe / pasywa ogółem 

wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe / pasywa ogółem 

wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek = EBIT / odsetki 

 

Wszystkie wskaźniki zadłużenia Grupy P.A. NOVA w latach 2007-2009 oraz w okresie trzech kwartałów 

2010r. były stabilne i kształtowały się na bezpiecznym poziomie z punktu widzenia analizy finansowej.  

Udział zobowiązań w finansowaniu działalności Grupy Emitenta, wyrażony wartością wskaźnika ogólnego 
zadłużenia, wynosił odpowiednio 18%, 33% i 23% w latach 2007-2009, a według stanu na koniec 

30 września 2010r. wyniósł 42% wobec 18% w analogicznym okresie roku poprzedniego. W okresie 
objętym historycznymi informacjami finansowymi zadłużenie Grupy Emitenta nie stanowiło zagrożenia 

dla jej działalności oraz zdolności do terminowego wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.  

Szczegółowe informacje dotyczące zadłużenia Grupy Emitenta  z tytułu kredytów bankowych i pożyczek 

według stanu na Datę Prospektu znajdują się w punkcie 12.6.2 Prospektu.  

Potrzeby kredytowe Grupy P.A. NOVA wynikają głównie z konieczności zapewnienia odpowiedniej 
płynności umożliwiającej realizację inwestycji opisanych w punkcie 12.5 Prospektu oraz prowadzenie 

bieżącej działalności operacyjnej, związanej z realizacją kontraktów budowlanych o długich cyklach 
inwestycyjnych. Sezonowość potrzeb kredytowych Grupy Emitenta jest bezpośrednio związana 

z sezonowością przychodów uzyskiwanych przez Grupę Emitenta. Szczegółowe dane dotyczące zjawiska 

sezonowości w działalności Grupy P.A. NOVA zostały zamieszczone w punkcie 9.1.2 Prospektu.  

Tabela: Wskaźniki płynności Grupy Emitenta  

 30.09.
2010 

30.09.
2009 

31.12. 
2009 

31.12. 
2008 

31.12. 
2007 

Wskaźnik płynności bieżącej 1,02 2,93 2,16 2,10 5,20 

Wskaźnik płynności szybkiej   1,01 2,92 2,16 2,10 5,20 

Źródło: Emitent 

Zasady wyliczania wskaźników: 

wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 

wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe – zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wskaźniki płynności Grupy Emitenta 

utrzymywały się na bezpiecznym poziomie. Grupa P.A. NOVA nie wykazuje trudności w regulowaniu 
zobowiązań. 

Tabela: Cykle rotacji Grupy Emitenta (dni) 

 I-III kw. 
2010 

I-III kw. 
2009 

2009 2008 2007 

Cykl rotacji zapasów 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 

Cykl rotacji należności 19,4 30,4 91,0 130,7 70,3 

Cykl rotacji zobowiązań 36,5 27,1 89,4 84,7 43,1 

Cykl operacyjny (1+2) 19,7 30,6 91,2 130,8 70,4 

Cykl konwersji gotówki (4-3) -16,8 3,5 1,8 46,1 27,3 

Źródło: Emitent 

Zasady wyliczania wskaźników: 

cykl rotacji zapasów = (średni stan zapasów w oparciu o poziom z początku i końca roku obrotowego/koszt sprzedanych produktów, towarów i 

materiałów)*liczba dni w okresie 

cykl rotacji należności handlowych = (średni stan należności handlowych w oparciu o poziom z początku i końca roku obrotowego /przychody ze 

sprzedaży)*liczba dni w okresie 

cykl rotacji zobowiązań handlowych = (średni stan zobowiązań handlowych w oparciu o poziom z początku i końca roku obrotowego /koszt 

sprzedanych produktów, towarów i materiałów)*liczba dni w okresie 

W latach 2007-2009 oraz w I-III kwartałach 2010r. wartość wskaźnika cyklu rotacji zapasów była bardzo 

niska i kształtowała się na poziomie ok. 0,2 dnia. Wynika to z polityki zarządzania kosztami 
materiałowymi Grupy Emitenta, która polega na dokonywaniu zakupów na bieżąco, w miarę aktualnych 

potrzeb w tym zakresie.  

Cykl rotacji należności wydłużył się w 2008 roku z 70,3 dnia w 2008r. do 130,7 dnia a w 2009 roku uległ 

ponownemu skróceniu do 91,0 dni. W okresie dziewięciu miesięcy 2010r. Grupa Emitenta średnio 
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otrzymywała należności po 19,4 dniach. Jednocześnie wydłużeniu uległ cykl rotacji zobowiązań 

(z 43,1 dnia w 2007 roku do 89,4 dnia w 2009 roku). 

Tabela: Należności przeterminowane Grupy Emitenta (tys. zł)  

 30.09.2010 30.09.2009 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

do 1 miesiąca 1 708 339 427 91 481 

od 1 do 3 miesięcy 1 420 1 138 57 1 404 57 

od 3 do 6 miesięcy 250 210 347 168 361 

od 6 miesięcy do 1 roku 24 120 72 38 9 

powyżej 1 roku 570 175 184 55 44 

Razem należności przeterminowane brutto 3 972 1 982 1 087 1 756 952 

Odpisy aktualizujące  270 109 214 75 32 

Należności przeterminowane netto 3 702 1 873 873 1 681 920 

Źródło: Emitent 

W rezultacie opisanych powyżej zmian cykl konwersji gotówki skrócił się z 27,3 dni w 2007r. do 1,8 dni 

w 2009r., a w okresie trzech kwartałów 2010r. był ujemny. Takie kształtowanie się cyklu konwersji 

gotówki wskazuje na to, że Grupa Emitenta dysponuje odpowiednim poziomem kapitału obrotowego.  

 

Opis przewidywanych źródeł koniecznych do wykonania aktualnych zobowiązań  

Przewidywane źródła finansowania konieczne do wywiązania się ze zobowiązań Grupy Emitenta 

to posiadane środki własne oraz środki pochodzące z przyszłych dodatnich przepływów pieniężnych 
generowanych przez działalność operacyjną, w szczególności ze zakumulowanego zysku netto.  

 

8.3 ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ LUB HANDLOWEJ OD DATY 
OSTATNICH ŚRÓDROCZNYCH DANYCH FINANSOWYCH DO DATY PROSPEKTU  

W okresie od 30 września 2010r. do Daty Prospektu nie zaszły znaczące zmiany w sytuacji finansowej 
bądź handlowej Grupy Emitenta, poza poniższymi: 

 w dniu 26 października 2010r. dokonano otwarcia Galerii SANOWA, Szczegółowe informacje 

dotyczące realizacji tej inwestycji zostały zamieszczone w punkcie 12.5 Prospektu.  

 w dniu 26 listopada 2010 r. Emitent nabył od GC Investment S.A. nieruchomość w Jaworznie  

o powierzchni 7,9932 ha, na której Grupa zamierza zrealizować w przyszłości galerię handlową. 
Cena netto nabytej nieruchomości wyniosła 35 mln zł. Inwestycja będąca wspólnym 

przedsięwzięciem Emitenta i spółki GC Investment S.A. realizowana będzie przez utworzoną  
w dniu 26 listopada 2010 r. spółkę celową GC Nova Sp. z o.o. W Dacie Prospektu Emitent 

posiada 50% udziałów w utworzonej spółce celowej. W dniu 26 listopada 2010 r. Emitent zawarł 

przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w Jaworznie spółce celowej GC Nova Sp. z o.o. 
za cenę netto 46 mln zł. Szczegółowe informacje dotyczące umowy nabycia nieruchomości  

oraz przedwstępnej umowy jej sprzedaży zostały zamieszczone w punktach  12.6.1.24 i 12.6.1.25 
Prospektu. 

 

8.4 INFORMACJE O TENDENCJACH 

8.4.1 Zmiany w produkcji i sprzedaży 

W okresie od 31 grudnia 2009r. do Daty Prospektu w otoczeniu rynkowym Grupy Emitenta widoczna 
jest stabilizacja rynku budowlanego i nieruchomościowego w Polsce. 

W okresie od zakończenia ostatniego roku obrotowego do Daty Prospektu Grupa Emitenta  

zawarła kontrakty: 

 w styczniu 2010r. Emitent zawarł ze spółką KAUFLAND Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k.  

z siedzibą we Wrocławiu dwie przedwstępne umowy sprzedaży o łącznej wartości 17,2 mln zł. 
Zakres prac zleconych Emitentowi w ramach podpisanej umowy dotyczy pozyskania na własny 

koszt i własnym staraniem odpowiednich nieruchomości dla wybudowania samoobsługowych 
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obiektów handlowych „pod klucz”, a następnie podpisania umowy ich sprzedaży do KAUFLAND 

Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. w terminie do 31 maja 2011r. 

 w dniu 1 lipca 2010r. Emitent zawarł ze spółką zależną Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o. 

umowę sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem w stanie surowym zamkniętym  
oraz projektu i praw autorskich do projektu o wartości 10,0 mln zł. Transakcja związana  

jest z realizowaną przez Grupę Emitenta inwestycją dotyczącą budowy galerii handlowej 

w Chorzowie. Szczegółowy opis ww. umowy został zamieszczony w punkcie 13.1.3.1 Prospektu.  

 w dniu 30 sierpnia 2010r. Emitent podpisał ze spółką GC INVESTMENT S.A. przedwstępną 

warunkową umowę sprzedaży udziałów w spółce celowej, która będzie realizować wspólne 
przedsięwzięcie inwestycyjne stron umowy, polegające na budowie i komercjalizacji galerii 

handlowej wraz z obiektami towarzyszącymi, zlokalizowaną w Jaworznie. Szczegółowy opis 

umowy znajduje się w punkcie 12.6.1.19 Prospektu. 

 w dniu 26 listopada 2010r. Emitent nabył od GC Investment S.A. nieruchomość w Jaworznie  

o powierzchni 7,9932 ha, na której Grupa zamierza zrealizować w przyszłości galerię handlową. 
Cena netto nabytej nieruchomości wyniosła 35 mln zł. Inwestycja będąca wspólnym 

przedsięwzięciem Emitenta i spółki GC Investment S.A. realizowana będzie przez utworzoną  
w dniu 26 listopada 2010 r. spółkę celową GC Nova Sp. z o.o. W Dacie Prospektu Emitent 

posiada 50% udziałów w utworzonej spółce celowej. W dniu 26 listopada 2010 r. Emitent zawarł 

przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w Jaworznie spółce celowej GC Nova Sp. z o.o. 
za cenę netto 46 mln zł. Szczegółowe informacje dotyczące umowy nabycia nieruchomości  

oraz przedwstępnej umowy jej sprzedaży zostały zamieszczone w punktach 12.6.1.24 i 12.6.1.25 
Prospektu. Na mocy postanowień ww. umów została rozwiązana umowa z dnia 30 sierpnia 

2010r. 

 kontrakty zawarte w okresie od 30 września 2010r. do Daty Prospektu zostały opisane w punkcie 
8.3 Prospektu. 

Ponadto w okresie od 31 grudnia 2009r. do Daty Prospektu Grupa Emitenta prowadziła proces 
komercjalizacji powierzchni handlowej w galerii SANOWA w Przemyślu, której oddanie do użytkowania 

nastąpiło 26 października 2010r. Według stanu na Datę Prospektu obiekt jest skomercjalizowany w około 
92%. 

8.4.2 Zmiany w poziomie zapasów 

W okresie od 31 grudnia 2009r. do Daty Prospektu nie zaszły istotne zmiany w zakresie poziomu 
zapasów Grupy Emitenta. Polityka Grupy dotycząca zarządzania kosztami materiałowymi zakłada 

dokonywanie zakupów materiałów budowlanych wyłącznie na własne potrzeby, w związku z czym Grupa 
P.A. NOVA nie utrzymuje zapasów magazynowych. 

8.4.3 Zmiany w kosztach 

Na poziom kosztów Grupy Emitenta w okresie od 31 grudnia 2009r. do Daty Prospektu znaczący wpływ 
mają koszty materiałów budowlanych oraz koszty wynagrodzeń. W ocenie Emitenta koszty  

te wykazywały tendencję do stabilizacji w ww. okresie. 

8.4.4 Zmiany w cenach sprzedaży 

W okresie od 31 grudnia 2009r. do Daty Prospektu, w zakresie kształtowania się cen sprzedaży Grupa 

Emitenta obserwowała symptomy stabilizacji cen kontraktów budowlanych zawieranych  
przez Grupę P.A. NOVA.  

8.5 CZYNNIKI WYWIERAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA PERSPEKTYWY ROZWOJU 
EMITENTA  

Rozwój Grupy Emitenta warunkują zarówno czynniki zewnętrzne, niezależne od Grupy Emitenta, 
jak i czynniki wewnętrzne, związane bezpośrednio z działalnością Grupy P.A. NOVA. W opinii Zarządu 

Emitenta wymienione poniżej czynniki należą do najważniejszych czynników warunkujących rozwój 

Grupy Emitenta do końca roku obrotowego 2010. 
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8.5.1 CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce oraz w poszczególnych regionach, w których 

Grupa Emitenta prowadzi działalność  

Przychody ze sprzedaży Grupy Emitenta pochodzą z działalności na rynku krajowym (ponad 99,7% 

przychodów ze sprzedaży w każdym z okresów objętych historycznymi informacjami finansowymi). 

Z tego powodu wyniki finansowe Grupy P.A. NOVA uzależnione są od czynników związanych z sytuacją 
makroekonomiczną Polski, a w szczególności w regionach, w których Grupa Emitenta prowadzi 

działalność operacyjną (Polska południowa). Do istotnych aspektów mających wpływ na funkcjonowanie 
Grupy Emitenta zaliczyć można m.in. stopę wzrostu PKB, wzrost poziomu inwestycji, kształtowanie się 

stopy inflacji, deficytu budżetowego i bezrobocia oraz kształtowanie się stóp procentowych. 

Stopa kapitalizacji 

Ceny sprzedaży nieruchomości komercyjnych zależą bezpośrednio od bieżących poziomów rynkowych 

stóp kapitalizacji. Nieznaczna ich zmiana może wpłynąć na przychody i zyski z transakcji zbycia 
inwestycji realizowanych na własny rachunek.  

Kształtowanie się stóp procentowych 

Grupa P.A. NOVA jest stroną umów kredytowych i leasingowych opartych o zmienne stopy procentowe.  

W związku z tym Grupa Emitenta narażona jest na ryzyko zmian stóp procentowych, w przypadku 

zaciągania nowego lub refinansowania istniejącego zadłużenia.  

Sytuacja w sektorze bankowym w Polsce  

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce ma bezpośredni wpływ na sytuację finansową i politykę kredytową 
sektora bankowego w Polsce. Polityka kredytowa banków ma istotne znaczenie dla Grupy Emitenta 

z punktu widzenia pozyskania finansowania dłużnego na realizację obecnych i planowanych projektów 

inwestycyjnych. 

Regulacje prawne wyznaczające zakres działalności Grupy Emitenta  

Zakres działalności Grupy P.A. NOVA zależny jest od regulacji prawnych dotyczących sektora 
budowlanego. Szczegółowy opis tych regulacji znajduje się w punkcie 10 Prospektu.  

Dynamika i kierunki rozwoju rynków, na których działa Grupa Emitenta  

Dynamika rozwoju Grupy Emitenta jest zależna od dynamiki i kierunku rozwoju rynków, na których 

Grupa P.A. NOVA prowadzi działalność gospodarczą. W szczególności istotna dla perspektyw rozwoju 

Grupy Emitenta jest sytuacja w zakresie podaży obiektów deweloperskich oraz zgłaszanego  
na nie popytu. Przewidywania Emitenta w tym zakresie zostały przedstawione w punkcie 9 Prospektu.  

Konkurencja ze strony innych podmiotów 

Perspektywy rozwoju Grupy Emitenta uzależnione są od stopnia nasilenia działań konkurencyjnych  

w branży budowlanej w Polsce. Grupa P.A. NOVA posiada istotne przewagi konkurencyjne, 

opisane w punkcie 12.1.3 Prospektu. 

Sytuacja na rynku pracy 

Istotny wpływ na perspektywy rozwoju Grupy P.A. NOVA mogą mieć trudności z utrzymaniem obecnej  
i pozyskaniem nowej, wykwalifikowanej kadry pracowniczej. 

Zmiany kursów walutowych 

Część sprzedaży krajowej Grupy Emitenta realizowana jest w EUR. W związku z tym kształtowanie się 
kursu EUR może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia perspektyw rozwoju Grupy Emitenta.  
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8.5.2 CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 

Terminowe rozliczenie zawartych kontraktów budowlanych  

Wyniki finansowe Grupy Emitenta za 2010 rok będą w dużej mierze zależały od wyników osiągniętych 
z rozliczenia kontraktów będących w Dacie Prospektu w trakcie realizacji , których zakończenie planowane 

jest do końca 2010r. Są to kontrakty budowlane na realizację obiektów handlowych na rzecz 

współpracujących z Grupą Emitenta sieci handlowych. Według szacunków Emitenta, wartość kontraktów 
do rozliczenia w 2010 roku wynosi około 150 mln zł, przy czym część przychodów w  wysokości równej 

poniesionym kosztom została już wykazana w 2009 roku. 

Ponadto istotne znaczenie dla wyników finansowych Grupy Emitenta w 2010r. będą postępy prac  

na budowie galerii handlowej w Przemyślu, realizowanej przez spółkę zależną Emitenta San Development 

Sp. z o.o. i terminowe oddanie galerii do użytkowania, które planowane jest na czwarty kwartał 2010r.  

Według najlepszej wiedzy Emitenta, na Datę Prospektu wyżej wymienione terminy nie są zagrożone.  

Zdolność do realizacji założonej strategii  

Perspektywy rozwoju Grupy Emitenta są w dużej mierze uzależnione od sukcesu w realizacji jej strategii 

rozwoju, zaprezentowanej w punkcie 12.1.2 Prospektu. 

Udana emisja Akcji Serii E 

Celem emisji Akcji Serii E jest pozyskanie środków na realizację strategii rozwoju Grupy Emitenta. 

Szczegółowy opis wykorzystania przepływów pieniężnych z emisji Akcji Serii E znajduje się w punkcie E 
Prospektu. 

 

8.5.3 INNE CZYNNIKI 

Na Datę Prospektu nie są znane jakiekolwiek niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, 

poza wyżej wymienionymi, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ  
na perspektywy rozwoju Grupy Emitenta do końca bieżącego roku obrotowego.  

 

8.6 CZYNNIKI NADZWYCZAJNE MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ  

W okresie objętym niniejszym Prospektem na działalność Grupy Emitenta nie miały wpływu żadne 
czynniki o charakterze nadzwyczajnym. Również budując plany rozwoju, Grupa Emitenta nie zakłada 

wystąpienia tego typu zjawisk, co nie wyklucza możliwości wystąpienia siły wyższej.  
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ROZDZIAŁ 9. OTOCZENIE RYNKOWE 

9.1 CHARAKTERYSTYKA RYNKÓW DZIAŁALNOŚCI 

 

Otoczenie gospodarcze oraz perspektywy utrzymania koniunktury 

Sytuacja makroekonomiczna w kraju jest głównym czynnikiem wpływającym na koniunkturę na polskim 

rynku budownictwa, a tym samym na działalność gospodarczą Grupy Emitenta. Poniższa tabela zawiera 
zestawienie najważniejszych wskaźników makroekonomicznych gospodarki polskiej w latach 2008 -2009 

wraz z prognozami na lata 2010 i 2011. 

Tabela: Wskaźniki makroekonomiczne w Polsce (2007-2011)  

 2008 2009 2010* 2011* 

PKB /wzrost w% w stosunku do poprzedniego roku/ 5,1 1,8 3,2 3,7 

Popyt krajowy /wzrost w% w stosunku do poprzedniego roku/  5,0 -1,0 2,5 3,1 

Inwestycje /wzrost w% w stosunku do poprzedniego roku/  7,9 -0,8 1,0 5,6 

Produkcja sprzedana przemysłu /wzrost w% w stosunku do  poprzedniego roku/ 4,2 -3,2 8,2 8,1 

Produkcja sprzedana budownictwa /wzrost w% w stosunku do poprzedniego 
roku/ 

11,0 3,7 4,4 9,8 

Inflacja (CPI) /wzrost cen w% w stosunku do poprzedniego roku/  4,2 3,5 2,5 3,0 

Płace realne brutto /wzrost płac w% w stosunku do poprzedniego roku/ 5,4 2,1 2,5 4,5 

Bezrobocie /stopa wyrażona w %/ 9,5 11,9 12,3 10,8 

Kurs wymiany zł/EUR 3,52 4,33 4,0 3,8 

Kurs wymiany zł/USD 2,41 3,12 2,9 2,6 

Źródło: GUS oraz „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 67”, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, lipiec 
2010r. 

* Wskaźniki prognozowane. 

Od 2004 roku Polska znajdowała się na ścieżce wzrostu gospodarczego i zaliczała się do najszybciej 

rozwijających się państw UE. Wzrost gospodarczy w 2007r. wyniósł 6,8%, co było spowodowane 
wzrostem inwestycji przedsiębiorstw, rosnącym popytem wewnętrznym oraz wciąż silną pozycją 

eksportu. Jednak od połowy 2008 roku światowa gospodarka miała do czynienia z kryzysem finansowym, 

w wyniku którego w 2008r. tempo wzrostu gospodarczego Polski spadło do  5,1%, a w 2009 roku 
osiągnęło najniższy od wielu lat poziom 1,8%. Należy jednak zaznaczyć, że w 2009r. Polska jako jedyny 

kraj odnotowała dodatnią dynamikę wzrostu PKB w Unii Europejskiej. Przewiduje  się, że począwszy 
od 2010r. dynamika wzrost PKB będzie wzrastać, jednak w tempie niższym niż przed 2009r. W dłuższym 

horyzoncie czasowym trwały i szybki rozwój gospodarczy Polski będzie w głównej mierze uzależniony  

od sytuacji gospodarczej największych światowych gospodarek oraz kondycji rynków finansowych.  
 

Ogólna koniunktura na rynku budownictwa w Polsce  

Głównymi wskaźnikami makroekonomicznymi opisującymi aktualną koniunkturę na rynku budownictwa 

jest produkcja budowlano-montażowa oraz wartość dodana budownictwa. Produkcja budowlano-

montażowa obejmuje roboty zrealizowane na terenie całego kraju przez podmioty gospodarcze 
budowlane, polegające na wznoszeniu budynków i budowli, począwszy od przygotowania terenu,  

przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych, wykonania elementów nośnych, przegród 
budowlanych, układaniu i pokrywaniu dachów do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych. 

W obrębie tego segmentu występuje podział na system zleceniowy (prace zaliczane do produkcji 
budowlanej realizowane przez firmy budowlane i inne podmioty gospodarcze) oraz system gospodarczy 

(realizowany samodzielnie przez inwestorów). 
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Rysunek: Wzrost/spadek budownictwa oraz PKB w stosunku do roku poprzedniego  (dane w %) 
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Źródło: GUS 

 

Począwszy od 2006r. w branży budowlanej w Polsce następował systematyczny spadek dynamiki wzrostu 

produkcji budowlano-montażowej obejmującej roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, 

zrealizowanej na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących przekraczającej  
9 osób, jednak dynamika ta w dalszym ciągu pozostawała dodatnia i przewyższała dynamikę wzrostu 

PKB w tym okresie. W 2009r. dynamika produkcji budowlano-montażowej wyniosła 3,7% wobec 18,1% 
w 2008r. Spadek dynamiki produkcji budowlano-montażowej był bezpośrednio skorelowany z ogólnym 

spadkiem koniunktury gospodarczej w Polsce wynikającym z kryzysu finansowego i gospodarczego. 

Należy jednak podkreślić, że od początku globalnego kryzysu w polskim sektorze budowlanym  
nie nastąpiło załamanie, co miało miejsce m.in. w Czechach, Słowacji oraz na Węgrzech. 

W I kwartale 2010r. poziom PKB wzrósł o 3,0% w stosunku do I kwartału 2009r., jednak dynamika 
produkcji budowlano-montażowej odnotowała spadek o 16,0% w stosunku do analogicznego okresu 

roku poprzedniego. Jednak w II kwartale 2010r. dynamika produkcji budowlano-montażowej wyniosła 
-0,3% przy jednoczesnym wzroście PKB o 3,5% w stosunku do II kwartału 2009r.  

Spadek produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2010r. należy tłumaczyć wyjątkowo 

niekorzystnymi warunkami pogodowymi w tym okresie i traktować jako krótkotrwałe zaburzenie, 
które zostanie zniwelowane w dalszej części 2010r. (część robót budowlanych przewidzianych na 

pierwszy kwartał 2010r. została przesunięta na kolejne miesiące).  Potwierdzają to dane GUS  
za II kwartał 2010r.  

Według raportu agencji CEEC Research „Budownictwo w Polsce – pierwsza połowa 2010 roku” pomimo 

trudnych warunków rynkowych, nastroje wśród polskich firm budowlanych w pierwszej połowie 2010r. 
były lepsze niż w ostatnim kwartale 2009r. Polskie przedsiębiorstwa budowlane spodziewają się wzrostu 

sektora budowlanego o 4,7% w 2010r. oraz dalszej poprawy sytuacji rynkowej w 2011r. (wzrost sektora 
budowlanego o 5,2%). 

W raporcie CEEC Research przedstawiono główne przeszkody hamujące rozwój krajowych 

przedsiębiorstw budowlanych. Należą do nich m.in. biurokracja, wysokie koszty pracy, ograniczony 
dostęp do finansowania oraz niedostateczny popyt. 

Również według badań GUS dotyczących koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach,  
w czerwcu 2010r. oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie były pozytywne, zarówno 

w zakresie oceny bieżącego portfela zamówień, jak i poziomu produkcji budowlano-montażowej 
i sytuacji finansowej przedsiębiorstw w sektorze. 



                                Prospekt emisyjny P.A. NOVA S.A. 

 
56 

 

Budownictwo komercyjne w Polsce – nieruchomości handlowe 

Zasoby powierzchni handlowej w Polsce  

Główna kategoria istniejącej w Polsce powierzchni handlowej to powierzchnia w centrach handlowych 
(73% powierzchni handlowej ogółem). 

Rysunek: Struktura powierzchni handlowej według rodzaju na koniec I półrocza 2010r.  

 

Centra 

wyprzedażowe

1%
Magazyny i parki 

handlowe

20%

Centra handlowe

73%

Inne obiekty 

handlowe

7%

 
Źródło: Cushman & Wakefield 

Około 66% powierzchni handlowej w Polsce zlokalizowane jest w ośmiu największych miastach Polski 

(Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Aglomeracja Śląska, Trójmiasto, Szczecin, Wrocław).  
W małych i średnich miastach zlokalizowanych jest 34% całkowitej podaży powierzchni handlowej 

w Polsce, jednak aż 61% podaży w 2009r. dostarczono w tych lokalizacjach.  

Do 2008r. mniejsze ośrodki miejskie cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów z uwagi  

na relatywnie niski poziom wskaźnika nasycenia powierzchnią handlową. Jednak sytuację zmienił kryzys 

i związane z nim trudności w pozyskaniu finansowania. Inwestorzy zaczęli postrzegać lokalizacje  
w małych i średnich miastach jako potencjalnie bardziej ryzykowne, w rezultacie część planowanych 

inwestycji została wstrzymana lub przeprojektowana, a z części nakładów zrezygnowano całkowicie.  
W 2009r. dał się zaobserwować powrót inwestorów do lokalizacji w większych ośrodkach miejskich.  

Według Cushman & Wakefield, w 2009r. w Polsce oddano do użytku 900 tys. m 2 powierzchni handlowej, 
jednak ukończone projekty to w głównej mierze inwestycje, które rozpoczęły się w okresie dobrej 

koniunktury. Większość wybudowanej w 2009r. powierzchni handlowej została oddana do użytkowania  

w drugiej połowie roku. W rezultacie zasoby powierzchni handlowej w Polsce  wyniosły na koniec 2009r. 
9,3 mln m2. Według Colliers International, około 23% nowo oddanej powierzchni wynikało z ekspansji 

istniejących centrów handlowych. Do najważniejszych projektów ukończonych w 2009r. należą Bonarka  
City Center w Krakowie (91,0 tys. m2 powierzchni najmu), Galeria Malta w Poznaniu (54,0 tys. m2), 

Galeria Jurajska w Częstochowie (49 tys. m2), Renoma we Wrocławiu (31,0 tys. m2) oraz Galeria 

Przymorze w Gdańsku (23,6 tys. m2). Według danych Cushman&Wakefield, w pierwszym półroczu 2010r. 
powstało 250 tys. m2 powierzchni handlowej, tj. o ok. 45% mniej niż w I półroczu 2009r. 

Największe zrealizowane projekty to centrum handlowe IKEA Port Łódź w Łodzi oraz Galeria Mazovia w 
Płocku. 

Od 2009r. znacząco zmniejszyła się liczba inwestycji rozpoczętych (wchodzących w fazę budowy), 
co w konsekwencji będzie miało wpływ na spadek podaży powierzchni handlowej w kolejnych latach. 

Według danych Cushman & Wakefield, na koniec I półrocza 2010r. w budowie pozostawało 750 tys . m2 

powierzchni handlowej (planowane terminy zakończenia to lata 2010-2012), a ponad 150 tys. m2 czekało 
na wznowienie prac. Szacowana podaż powierzchni handlowej w latach 2010-2012 wynosi około 500-600 

tys. m2 rocznie (Colliers International). Cushman&Wakefield prognozuje przyrost powierzchni handlowej 
w wysokości ok. 850 tys. m2 łącznie do 2012r. 

Główną przyczyną spadku liczby nowych inwestycji jest ograniczony dostęp do finansowania wynikający 

z restrykcyjnej polityki kredytowej banków oraz ograniczenie popytu na powierzchnię handlową ze strony 
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najemców, na których sytuację finansową kryzys również wpłynął niekorzystnie. Kryzys wywarł 

negatywny wpływ na plany deweloperów w szczególności w małych i średnich miastach.  

Główne przyczyny pogorszenia sytuacji najemców w 2009r. to umocnienie się euro oraz wyjątkowo 

zimna wiosna (negatywny wpływ na sprzedaż kolekcji odzieżowych wiosna/lato. W efekcie,  
w 2009r. zarysowały się następujące tendencje wśród najemców powierzchni handlowych:  

 wydłużony proces decyzyjny (rezygnacja lub przesunięcie w czasie planów związanych 

z ekspansją), 

 wyższe wymagania dotyczące wyboru spośród potencjalnych lokalizacji, 

 zamykanie nierentownych punktów handlowych, 

 otwarcie sklepów multibrandowych (w przypadku najemców posiadających więcej niż jedną 

markę w swoim portfolio). 

Z drugiej strony, międzynarodowe sieci handlowe wykorzystały sytuację rynkową i zdecydowały się  
na wejście na polski rynek (m.in. Ann Christie, TK Maxx, New Look, Starbucks i inne) lub zwiększyły 

liczbę punktów handlowych (np. Marks&Spencer). Cushman & Wakefield podkreśla, że najemcy szybko 
zareagowali na skutki globalnego kryzysu finansowego, wprowadzając programy naprawcze, 

dostosowując strategie rozwoju do zmienionych warunków rynkowych, renegocjując warunki 
finansowania z bankami i poszukując inwestorów strategicznych. 

W konsekwencji, efektem przemian które zaszły na rynku nieruchomości handlowych w Polsce w 2009r., 

były m.in.: 

 nieznaczny wzrost średniej stopy pustostanów, w szczególności w miejscowościach 

charakteryzujących się najwyższym wskaźnikiem nasycenia powierzchnią handlową, 
tj. w Poznaniu, Warszawie i Trójmieście, 

 wydłużenie okresu komercjalizacji nowo wybudowanej powierzchni handlowej , 

 spadek stawek czynszu o ok. 15-20%. Według Colliers International, spodziewany spadek 
podaży nowej powierzchni handlowej wpłynie na ponowny wzrost stawek czynszu w 2010r.  

 

Hipermarkety i supermarkety 

Według danych Cushman & Wakefield Polska, w Polsce w sektorze wielkopowierzchniowych sklepów 
spożywczych w Polsce funkcjonuje obecnie około 200 hipermarketów oraz kilka tysięcy supermarketów 

i dyskontów spożywczych. Główne sieci handlowe prowadzące hipermarkety w Polsce to Auchan, 

Carrefour, Real i Tesco. Główni gracze w segmencie supermarketów to Carrefour, Tesco i Kaufland,  
a w segmencie supermarketów delikatesowych Alma, Bomi, Piotr i Paweł oraz Delima. Największe sieci 

dyskontów spożywczych to Lidl i Biedronka. 

Według przewidywań Euromonitor International, w kolejnych latach ekspansja hipermarketów w Polsce 

będzie ograniczona. Sieci handlowe będą koncentrowały się na rozwoju działalności w zakresie 

mniejszych sklepów. 

Centra handlowo-rozrywkowe 

Według danych Cushman & Wakefield, na koniec czerwca 2010r. w Polsce funkcjonowało 360 centrów 
handlowych o łącznej powierzchni najmu 6 986 tys. m2, z czego 59,3% zlokalizowanych 

było w największych aglomeracjach, a 40,7% w średnich i małych miastach. 

W 2009r. w Polsce oddano do użytku 830 tys. m2 powierzchni handlowej zlokalizowanej w centrach 
handlowych, czyli o 31,7% więcej niż w roku poprzednim. W I półroczu 2010r. oddano do użytku 

183 tys. m2 powierzchni handlowej. 
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Rysunek: Podaż powierzchni handlowej w centrach handlowych w Polsce (tys. m2)  
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Źródło: CB Richard Ellis 

 

Transakcje na rynku nieruchomości handlowych w Polsce  

Począwszy od 2008 roku, rynek nieruchomości komercyjnych (w tym również rynek nieruchomości 

handlowych) znajdował się pod silnym wpływem skutków ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. 

Według Cushman & Wakefield, w 2009r. łączna wartość transakcji zawartych w segmencie  
nieruchomości handlowych wyniosła ok. 238 mln EUR i była o ponad 40% niższa niż w roku poprzednim 

(w rekordowym 2006r. wartość transakcji na rynku obiektów handlowych wyniosła  prawie 2,5 mld EUR).  

Najistotniejszą transakcją zawartą na rynku w 2009r. było nabycie przez australijski fundusz MGPA 

dwóch centrów handlowych (w Opolu i w Dąbrowie Górniczej) należących do francuskiego dewelopera 

Maryland za kwotę 187 mln EUR (78,5% wartości wszystkich transakcji dokonanych w 2009r.).  

Przyczyny spadku wartości transakcji w segmencie były charakterystyczne dla całego rynku 

inwestycyjnego w Polsce i obejmowały: 

 utrudniony dostęp do finansowania; 

 niewielką podaż aktywów wysokiej klasy (atrakcyjnych z punktu widzenia potencjalnych 
inwestorów); 

 zagrożenie spadku obrotu najemców. 

Według raportu Cushman & Wakefield, w 2010r. daje się zaobserwować powrót zainteresowania 
inwestorów nieruchomościami handlowymi, co powinno przynieść efekt w postaci kolejnych transakcji  

na rynku. W lutym 2010r. zawarta została transakcja sprzedaży centrów handlowych Warszawa Wileńska 
oraz Arkadia przez Simon Ivanhoe na rzecz Unibail-Rodamco. 

9.2 ZAŁOŻENIA WSZELKICH STWIERDZEŃ, OŚWIADCZEŃ LUB KOMUNIKATÓW 

DOTYCZĄCYCH POZYCJI KONKURENCYJNEJ  

Pozycję konkurencyjną Grupy Emitenta określa przede wszystkim wielkość udziału rynkowego w polskim 

rynku budowlanym. 

Udział rynkowy Grupy P.A. NOVA w rynku budowlanym mierzony jest udziałem przychodów ze sprzedaży 

usług budowlanych i deweloperskich w wartości sprzedaży produkcji budowlanej ogółem.  

W odniesieniu do wielkości rynku budowlanego w Polsce źródłem założeń dotyczących pozycji 
konkurencyjnej Grupy Emitenta są statystyki prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny,  

które stanowią zewnętrzne wiarygodne źródło informacji o wielkości rynku.  
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ROZDZIAŁ 10. OTOCZENIE PRAWNE 

Do działalności Emitenta mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, w tym przepisy prawa Unii Europejskiej. 

Podstawowym aktem prawnym, któremu Emitent podlega jest Kodeks spółek handlowych.  

Wśród regulacji prawnych, które mogą mieć istotny wpływ na działalność Emitenta znajdują się 

następujące akty prawne: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. nr 207 poz 2016 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, 
poz. 1071 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 

z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 
z późn zm.), 

 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. – Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 17, 
poz. 209 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. – Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, 

poz. 1538 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. – Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. - Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz.U. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 11 marca 2004r. – Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 

z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 101,  

poz. 649 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) , 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650),  

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2005r. w sprawie informacji bieżących 

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209,  
poz. 1744). 
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ROZDZIAŁ 11. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 

11.1 HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA 

11.1.1 PRAWNA (STATUTOWA) I HANDLOWA NAZWA EMITENTA 

Zgodnie z § 1 Statutu, Emitent działa pod firmą P.A. NOVA Spółka Akcyjna. Emitent może używać skrótu 
firmy: P.A. NOVA S.A. 

W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się odpowiednimi w danym języku pełnymi  
lub skróconymi określeniami spółki akcyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa kraju,  

na obszarze którego będzie prowadzona działalność. 

Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 
 

11.1.2 MIEJSCE REJESTRACJI EMITENTA ORAZ JEGO NUMER REJESTRACYJNY 

Emitent, jako P.A. NOVA Spółka Akcyjna, został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 

Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000272669 w dniu 25 stycznia 

2007r. 

Wcześniej Spółka jako P.A. NOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością była zarejestrowana  

w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000121330 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wydział  
X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach. 

 

11.1.3 DATA UTWORZENIA EMITENTA ORAZ CZAS NA JAKI ZOSTAŁ UTWORZONY,  
Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, GDY JEST TO CZAS NIEOKREŚLONY  

Emitent został utworzony poprzez przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnośc ią w spółkę 
akcyjną na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Uchwałę o przekształceniu podjęło 

Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą P.A. NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w dniu  
4 grudnia 2006r., którego obrady zaprotokołował notariusz Wojciech Walenta z Kancelarii Notarialnej 

w Gliwicach za Repertorium A nr 13018/2006. 

Historia Emitenta sięga roku 1987, kiedy założona została spółka Budoprojekt Sp. z o.o. z siedzibą  
w Gliwicach. 

Założycielami Spółki byli m.in. obecna Prezes P.A. NOVA S.A. Ewa Bobkowska oraz obecny Wiceprezes 
P.A. NOVA S.A. Stanisław Lessaer. W 1990r. Budoprojekt Sp. z o.o. przy udziale kapitału amerykańskiego 

i niemieckiego powołał do życia spółkę P.A. NOVA Sp. z o.o., w której objął większość udziałów  

(akt notarialny z dnia 6 września 1990r. sporządzony w Powiatowym Biurze Notarialnym w Katowicach 
Oddział w Chorzowie przed notariuszem Markiem Wieczorkiem – Repertorium A nr 1409/90). 

P.A. NOVA Sp. z o.o. została powołana w oparciu o zezwolenie Prezesa Agencji ds. Inwestycji  
Zagranicznych nr BJ-IV BSZ/170/90 z dnia 27 lipca 1990r. w sprawie utworzenia spółki z udziałem 

podmiotów zagranicznych pod nazwą P.A. NOVA Sp. z o.o. Spółka została wówczas zarejestrowana  
przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod nr RHB – 5718. 

W latach 90’ udziały należące do podmiotów zagranicznych zostały w całości odkupione przez 

pozostałych krajowych udziałowców P.A. NOVA Sp. z o.o. Obecna struktura akcjonariatu Emitenta 
została przedstawiona w rozdziale 16 Prospektu. 

Według § 4 Statutu Emitenta czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 
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11.1.4 SIEDZIBA I FORMA PRAWNA EMITENTA, PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE 
KTÓRYCH I ZGODNIE Z KTÓRYMI DZIAŁA EMITENT, KRAJ SIEDZIBY 
(UTWORZENIA) ORAZ ADRES I NUMER TELEFONU JEGO SIEDZIBY 
STATUTOWEJ (LUB GŁÓWNEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, JEŚLI 
JEST ONO INNE NIŻ SIEDZIBA STATUTOWA)  

 

Nazwa (firma): P.A. NOVA Spółka Akcyjna, 

Forma prawna: Spółka Akcyjna, 

Kraj: Rzeczpospolita Polska, 

Siedziba: Gliwice, 

Adres: ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice, 

Telefon: +48 (32) 400 41 00 

Fax: +48 (32) 400 42 01 (+48) 32 400-41-10  

Adres poczty elektronicznej: pa-nova@pa-nova.com.pl 

Adres strony internetowej:  www.pa-nova.com.pl 

Numer REGON: 003529385 

Numer NIP: 631-020-04-17 

Numer KRS: 0000272669 

Emitent jest spółką akcyjną utworzoną i działającą na podstawie prawa polskiego. Emitent działa  

na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych oraz innych przepisów prawa 
obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Emitent prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.  

 

11.1.5 ISTOTNE ZDARZENIA W ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EMITENTA  

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze obiekty zrealizowane przez P.A. NOVA przed okresem, 
za który przedstawiono historyczne dane finansowe jak i po tym okresie. 

W ramach działalności budowlanej i deweloperskiej Emitent przeprowadził między innymi następujące 
realizacje: 

 

do 2001 r.: 
 budowa 41 obiektów stacji paliw DEA m.in. w Gliwicach, Lęborku, Opolu, Krakowie (3 obiekty), 

Olsztynie, Wrocławiu (3 obiekty), Nowym Sączu, Poznaniu, Bielsku-Białej (3 obiekty), 
Skierniewicach, Warszawie, Łodzi, 

 budowa sieci restauracji New York City Pizza przy stacjach benzynowych (12 obiektów), 

 modernizacja Budynku Socjalnego firmy Stanpol w Zabrzu, 
 budowa Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego w Leśnicy Opolskiej, 

 modernizacja muzeum „Sedlaczek” w Tarnowskich Górach, 
 przebudowa budynku usługowo-biurowego w Gliwicach, 

 budowa hal magazynowych „Polryn” w Zabrzu, 

 remonty i aranżacje wnętrz Poczty Polskiej w Trzebini, Jaworznie i Mysłowicach, 
 remont kapitalny stalowych chłodni kominowych w Elektrowni „Halemba”, 

 remont płaszcza żelbetowego komina w Zakładach Koksowniczych w Zdzieszowicach, 
 modernizacja Pawilonu Praktyki Zespolonego Lekarza Rodzinnego, Katowice-Ligota, 

 budowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Gliwicach, 
 modernizacja Poczty Głównej w Katowicach, 

 przebudowa Szkoły Specjalnej nr 2 w Pyskowicach, 

 modernizacja i dobudowa Serwisu Fiata UNO Poland w Chrzanowie, 
 budowa Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Katowice. 

mailto:pa-nova@pa-nova.com.pl
http://www.pa-nova.com.pl/
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2001 r.: 
 budowa stacji paliw STATOIL w Rybniku, 

 budowa stacji paliw STATOIL w Starachowicach, 
 budowa Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego w Leśnicy Opolskiej 

(sala gimnastyczna) II etap, 

 budowa budynku administracyjno-socjalnego firmy SCHEIDT w Pyskowicach. 
 

2002 r.: 
 budowa restauracji „CHŁOPSKIE JADŁO” w Bielsku-Białej (stan surowy), 

 adaptacja stacji paliw DEA dla koncernu Shell, 

 przebudowa pomieszczenia w Pracowni Rentgenowskiej Szpitala Rejonowego w Zabrzu, 
 budowa stacji paliw STATOIL w Gorlicach, 

 budowa stacji paliw STATOIL w Zamościu, 
 budowa stacji SHELL w Bielsku-Białej, 

 budowa obiektu handlowego „Muszkieterowie” w Kędzierzynie-Koźlu, 
 budowa stacji paliw dla firmy „DISPOHL” w Wodzisławiu Śląskim, 

 budowa obiektu handlowo-usługowego KAUFLAND w Chorzowie. 

 
2003 r.: 

 budowa obiektu handlowego „PLUS” w Opolu, 
 budowa obiektu handlowego „PLUS” w Kętach, 

 budowa obiektu handlowego „KAUFLAND” w Żorach, 

 budowa stacji paliw STATOIL w Żorach, 
 budowa obiektu handlowego „KAUFLAND” w Hajnówce. 

 
2004 r.: 

 budowa obiektu handlowego KAUFLAND w Sanoku, 
 budowa obiektu handlowego KAUFLAND w Wodzisławiu Śl., 

 budowa obiektu handlowego KAUFLAND w Zgorzelcu, 

 budowa obiektu handlowego KAUFLAND w Lublińcu, 
 budowa obiektu handlowego KAUFLAND w Łukowie, 

 budowa obiektu handlowego PLUS w Lęborku, 
 budowa magazynu odpadów medycznych w Kędzierzynie-Koźlu, 

 roboty budowlane przy rozbudowie hali produkcyjnej Autorobot Strefa w Gliwicach. 

 
2005 r.: 

 budowa obiektu handlowego KAUFLAND w Prudniku, 
 budowa stacji paliw STATOIL w Chorzowie, 

 budowa obiektu handlowego PLUS w Wodzisławiu Śl., 

 budowa obiektu handlowego PLUS w Hajnówce, 
 budowa stacji paliw LOTOS w Chorzowie, ul. Górnicza/Gałeczki, 

 budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktyczno-sportowymi przy gimnazjum w Herbach. 
 

2006 r.: 
 przebudowa 4 obiektów handlowych KAUFLAND - Reorga III, 

 przebudowa 4 obiektów handlowych KAUFLAND - Reorga II, 

 budowa stacji paliw LOTOS w Katowicach, 
 budowa obiektu handlowego TESCO w Międzyrzeczu, 

 budowa stacji paliw LOTOS w Tychach,  
 budowa obiektu handlowego KAUFLAND w Pszczynie, 

 budowa obiektu handlowego KAUFLAND w Raciborzu, 

 przebudowa 6 obiektów handlowych KAUFLAND - Reorga I. 
 

2007 r.: 
 budowa obiektu handlowego Kaufland w Zamościu, 

 budowa stacji paliw LOTOS w Katowicach, 
 przebudowa obiektu handlowego KAUFLAND w Świdniku, 

 budowa obiektu handlowego KAUFLAND w Wągrowcu, 
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 budowa obiektu handlowego KAUFLAND w Andrychowie, 

 budowa obiektu handlowego TESCO w Knurowie, 
 budowa kamienicy o przeznaczeniu biurowo-usługowym w Raciborzu. 

 
2008 r.: 

 budowa obiektu handlowego Kaufland w Jastrzębiu – Zdrój, 

 budowa obiektu handlowego TESCO w Dzierżoniowie, 
 budowa obiektu handlowego TESCO w Gliwicach-Sośnica, 

 budowa obiektu biurowego stanowiącego nową siedzibę Emitenta,  
 budowa obiektu handlowego Kaufland w Rudzie Śląskiej, 

 budowa obiektu handlowego Kaufland w Krapkowicach, 

 budowa galerii handlowej w Przemyślu (w trakcie realizacji), 
 budowa galerii handlowej w Andrychowie. 

 
2009 r.: 

 
 budowa obiektu handlowego Kaufland w Bolesławcu, 

 budowa obiektu handlowego Kaufland w Jaworznie, 

 przebudowa pasażu handlowego przy TESCO w Gliwicach, ul. Łabędzka, 
 budowa obiektu handlowego Biedronka w Sulechowie, 

 budowa hali napojów w Brzegu, 
 budowa hali napojów w Oświęcimiu, 

 przebudowa obiektu handlowego Kaufland (Reorga) w Dąbrowie Górniczej, 

 przebudowa obiektu handlowego Kaufland (Reorga) w Oświęcimiu, 
 budowa obiektu handlowego Kaufland w Stalowej Woli, 

 budowa obiektu handlowego NETTO w Oświęcimiu 
 budowa obiektu handlowego NETTO w Pyskowicach, 

 budowa obiektu handlowego Media Expert w Pyskowicach, 
 

 

2010 r.: 
 

 budowa obiektu handlowego Kaufland w Sandomierzu, 
 budowa obiektu handlowego NETTO w Bielsku Białej, 

 budowa pasażu handlowego przy Tesco w Jeleniej Górze, 

 budowa obiektu handlowego NETTO w Łodygowicach, 
 budowa galerii handlowej w Chorzowie. 

 
 

Dział Projektowy Emitenta wykonał następujące projekty architektoniczne: 

 
do roku 2003: 

 kompleksowe projekty architektoniczno budowlane i wykonawcze wraz z pełna obsługa formalno 
prawną i realizacją pod klucz obiektów /ponad 40 stacji paliw/, 

 projekt przebudowy banku BPH w Gliwicach, 
 projekt salonu samochodowego w Gliwicach przy ul. Portowej, 

 projekt koncepcyjny urbanistyczno-architektoniczny „Zespołu biurowo- usługowego przy ul. 

Gubińskiej we Wrocławiu”, 
 projekt przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem placu 

wejściowego, 
 projekt płyty Rynku z przyległymi ulicami w Żorach, 

 projekt budowy boiska sportowego w Chrzanowie, 

 koncepcja przebudowy Placu 1000-lecia w Chrzanowie, 
 projekt budowy obiektu handlowo-usługowego Kaufland w Żorach, 

 projekt budowy obiektu handlowo-usługowego Kaufland w Chorzowie, 
 koncepcja budowy salonu samochodowego Renault w Świętochłowicach, 

 projekt budowy stacji paliw Slovnaft w Wodzisławiu Śląskim, 
 projekt kolorystyki ul. Zwycięstwa w Gliwicach, 

 projekt przebudowy przedpola pomnika na Placu Kościuszki w Oświęcimiu, 
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 projekt budowy Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego w Leśnicy – etap 

I i II. 
 

w latach 2004-2010: 
 projekt płyty Rynku z przyległymi ulicami w Oświęcimiu, 

 projekt przestrzeni publicznej Rynku z przyległymi ulicami w Chrzanowie, 

 koncepcja funkcjonalna i przestrzenna Nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach, 
 projekt przebudowy przestrzeni publicznej Rynku w Bielsku – Białej, 

 projekt przebudowy Placu Katedralnego w Bielsku – Białej,  
 projekt przebudowy 5 kamienic przy Rynku w Chrzanowie, 

 projekt sali sportowej w Wadowicach, 

 projekt przebudowy płyty Rynku wraz z otoczeniem w Rudzie Śląskiej, 
 projekt obiektu handlowo-usługowego przy ul. Joselewicza w Chrzanowie, 

 projekty obiektów handlowo-usługowych Kaufland w Bielsku Białej, Wodzisławiu Śląskim, Lublińcu, 
Sanoku, Tarnobrzegu, Pszczynie, Prudniku, Andrychowie, Raciborzu, 

 projekt hali produkcyjnej dla firmy Lambertz w Świętochłowicach, 
 projekt przebudowy ul. 11 Listopada, Przechód schodowy i Barlickiego w Bielsku Białej, 

 projekt modernizacji placu 1000-lecia w Chrzanowie, 

 projekt ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Krakowską z ul. Kusocińskiego w Chrzanowie, 
 Centrum Miasta Chrzanowa – rewitalizacja operacyjna w strukturze lokalnego programu rewitalizacji 

miasta Chrzanowa, 
 koncepcja zagospodarowania płyty rynku, fragmentów ulic, pierzei pieszych i przestrzeni publicznych 

w obszarze programu „Rynek od nowa” w Jaworznie, 

 opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy placu przed budynkiem Urzędu Miejskiego w 
Sosnowcu, 

 rewitalizacja operacyjna w strukturze lokalnego programu rewitalizacji miasta Chrzanowa – 
Śródmieście Miasta Chrzanowa, 

 projekt hali napojów w Oświęcimiu, Brzegu i Lublińcu (przy obiektach Kaufland), 
 projekt obiektu handlowego w Bolesławcu, ul. Kościuszki, 

 projekt obiektu handlowego w Jaworznie, 

 projekt przebudowy obiektu handlowego Kaufland w Dąbrowie Górniczej, 
 projekt obiektu handlowego Kaufland w Krapkowicach, 

 rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap III „Tysiąc Kamieni” /przebudowa placu 1000-lecia, 
 przebudowa obiektu handlowego Kaufland w Oświęcimiu, 

 program funkcjonalno-użytkowy budowy płyty Rynku wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem w 

ramach zadania inwestycyjnego p.n. Centra w Jaworznie, 
 projekt obiektu handlowego Netto w Bielsku-Białej, 

 opracowanie dokumentacji dla wykonania remntu ul. Joselewicza w Chrzanowie, 
 projekt obiektu handlowego w Myszkowie, 

 koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania płyty Rynku w Oświęcimiu, 

 projekt obiektu handlowego w Dzierżoniowie, 
 rewitalizacja otoczenia zabytkowego ratusza w Strzelcach Opolskich (opracowanie koncepcji). 

 
W latach 2004-2010 biuro architektoniczne P.A. NOVA S.A. opracowało projekty zagospodarowania 

przestrzennego terenów miejskich, miedzy innymi: 
 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Andrychów, 

 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wadowice, 

 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek, 
 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego centrum Zabrza obszarów A, C, 

 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych obszarów sołectw w Gminie 
Milówka 

 miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca, 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi, Szpitalna, 
teren Szpitala Miejskiego/, 

 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza tereny A i B, 
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Zielona Góra, 

 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, 
 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Łodygowice, 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Miechowice w Bytomiu, 
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 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zielona Góra dla terenu ograniczonego 

ulicami al. Konstytucji 3 Maja, ul. Wrocławska, ul. Sienkiewicza, ul. Kraszewskiego i ul. gen. 
Sowińskiego, 

 studium uwarunkowań przestrzennych i analiza urbanistyczna centrum Jaworzna, 
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów, 

 zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla Gminy Orzesze, 

 miejscowy plan zagospodarowania dla dzielnic Warpie i Sodowa Góra w Jaworznie, 
 miejscowy plan zagospodarowania dla dzielnic Stolarzowice i Górniki w Bytomiu, 

 miejscowy plan zagospodarowania dla terenów w Gminie Tarnów, 
 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Mikołów, 

 miejscowy plan zagospodarowania gminy Ornontowice. 

 
P.A. NOVA S.A. otrzymała za prace projektowe i realizacyjne wiele prestiżowych nagród, m.in.  

 w międzynarodowym konkursie urbanistyczno-architektonicznym na rekultywację terenów 
poprzemysłowych dzielnicy „Karolina” w Ostrawie (listopad 2000),Czechy - II nagroda, 

 w konkursie na projekt Europejskiej Akademii Muzyki w Chodzieży (czerwiec 2002) - III nagroda, 
 w międzynarodowym konkursie urbanistyczno-architektonicznym na zagospodarowanie nabrzeża 

Waterford North Quays (wrzesień 2002), Irlandia, 

 w międzynarodowym konkursie urbanistyczno-architektonicznym na koncepcję zagospodarowania 
obszaru przy stacji kolejowej Northern Osaka (styczeń 2003), Japonia, 

 w międzynarodowym konkursie urbanistyczno-architektonicznym: Density: Myth&Reality - Design 
Competition (maj 2003), Boston USA, 

 w konkursie na projekt sali koncertowej z biblioteką Akademii Muzycznej im. Karola 

Szymanowskiego w Katowicach (wrzesień 2003) - wyróżnienie, 
 w konkursie na kompleks sportowy w  Wadowicach (listopad 2003) - I nagroda + projekt 

realizacyjny, 
 w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Współpracy 

Europejskiej  Gliwice - Radiostacja (grudzień 2003) - wyróżnienie, 
 w konkursie urbanistyczno-architektonicznym na zagospodarowanie Centrum Miasta Szczyrk 

(2004) - II nagroda, 

 w konkursie na koncepcję architektoniczną budynku Ratusza Miejskiego wraz z 
zagospodarowaniem terenu oraz ulicy – łącznika na odcinku od ul. Wilanowskiej do al. Wojska 

Polskiego, a także miejsc parkingowych w Konstancinie  - Jeziornie /grudzień 2004/styczeń 2005/ 
- wyróżnienie, 

 w konkursie na koncepcję architektoniczną Centrum Chopinowskiego w Warszawie /luty 2005/ 

- wyróżnienie, 
 w konkursie na koncepcję zagospodarowania Rynku w Krzepicach /marzec 2005/ - wyróżnienie,  

 w konkursie na koncepcję zagospodarowania Rynku /pl. Jana Pawła II/ w Rudzie Śląskiej /czerwiec 
2005/ - I nagroda + projekt realizacyjny, 

 w konkursie na koncepcję funkcjonalną i przestrzenną Muzeum Śląskiego w Katowicach /listopad 

2005/ - nagroda, 
 w konkursie na rewitalizację kwartału miasta w rejonie ulicy Śniadeckiego – studium przestrzenne 

renowacji i rewitalizacji centrum miasta  Siemianowice Śląskie / czerwiec 2006/ - II nagroda, 
 w konkursie na opracowanie koncepcji programowej i architektonicznej przebudowy i rozbudowy 

istniejącego budynku przy ul. Broniewskiego 10-c wraz z otoczeniem, z przeznaczeniem na siedzibę 
Miejskiej Biblioteki Publicznej /lipiec 2006/ - I nagroda + projekt realizacyjny, 

 w konkursie na zagospodarowanie Centrum miasta Katowice / wrzesień 2006/– wyróżnienie 

honorowe /grupa „N”/, 
 Rewitalizacja rynku w Żorach - I nagroda w kategorii najlepszej przestrzeni publicznej, 

 Rewitalizacja Centrum Chrzanowa i otoczenia /sierpień 2006/ – I nagroda w kategorii Modernizacja 
Roku 2005, 

 Rewitalizacja Płyty Rynku Staromiejskiego Bielsko – Biała / luty 2007/ – nominacja do tytułu 

Modernizacja Roku 2006, 
 w konkursie na zagospodarowanie Placu Społecznego we Wrocławiu / lipiec 2007/– wyróżnienie, 

 w konkursie „U źródeł Piotrkowskiej” w Łodzi – / grudzień 2009/ - wyróżnienie, 
 w konkursie na koncepcję urbanistyczną planu regulacyjnego Chopin Airport City w Warszawie/ 

marzec 2010/, 
 w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania pasażu 

im. Leona Schillera w Łodzi - /lipiec 2010/ - wyróżnienie. 
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Dział CAD/GIS/CMMS Emitenta w latach 2007-2010 wykonał między innymi następujące prace związane 
z wdrażaniem systemów komputerowych, dostaw peryferii i szkoleń  

 
W zakresie dostaw systemów CAD: 

 KWSA w Katowicach w konsorcjum z ASSECO, 

 HPH Hutmaszprojekt Sp. z o.o. w Chorzowie, 
 Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego REMAG w Katowicach, 

 MOSTY KATOWICE Sp. z o.o. w Katowicach, 
 KOKSOPROJEKT Sp. z o.o. w Zabrzu, 

 BIPROMET S.A. w Katowicach, 

 INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG w Gliwicach, 
 Veolia Water Systems Sp. z o.o.w Krakowie, 

 Profarb I Sp. z o.o. w Gliwicach, 
 ArcelorMittal Service w Dąbrowie Górniczej, 

 CBKK Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S.A. w Tarnowskich Górach, 
 AYESA POLSKA Sp. z o.o. w Szczecinie, 

 Centrum Informatyki ROW Sp. z o.o. w Jastrzębiu, 

 PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ „TECHPROJEKT” w Chorzowie, 
 Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego w Gliwicach, 

 LOI - Poland Sp z o.o. w Tarnowskich Górach, 
 Fabryka Urządzeń Mechanicznych „PORĘBA” Sp. z o.o. w Porębie, 

 Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. w Knurowie, 

 NEXT Sp. z o.o. w Gliwicach, 
 Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie, 

 Mostostal Zabrze Holding S.A. w Zabrzu, 
 PATENTUS S.A. w Pszczynie, 

 ELGÓR+HANSEN Sp. z o.o. w Chorzowie, 
 Yawal System sp. z o o. w Herbach, 

 Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych „DAMEL” S.A. w Dąbrowie Górniczej, 

 Energotechnika-Energorozruch, 
 Kompania Węglowa S.A. w Katowicach, 

 P.I. BIPROHUT Sp. z o.o. w Gliwicach, 
 ENERGOPROJEKT - GLIWICE S.A. w Gliwicach, 

 AUTO-HIT Sp. z o. o.  w  Tychach, 

 Energotechnika-Projekt Sp z o.o. w Knurowie, 
 Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu, 

 Rockwool Polska Sp. z o.o.  w Cięgacicach, 
 SGL CARBON  POLSKA S.A. w Raciborzu, 

 SAINT-GOBAIN ISOVER POLSKA Sp. z o.o. w Gliwicach, 

 Zakłady Mechaniczne "BUMAR Łabędy" S.A. w Gliwicach, 
 HYDROPROJEKT Wrocław Sp. z o.o. we Wrocławiu, 

 Biuro Projektowo-Konstrukcyjne "BPK" Sp. z o.o. w Kędzierzynie, 
 Instytut Techniki I Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu, 

 "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA w Katowicach, 
 KONIOR STUDIO w Katowicach, 

 MOJ S.A. w Katowicach, 

 CHEMADEX PROJEKT Sp. z o.o. w Katowicach, 
 Miejski Zarząd Dróg w Opolu, 

 Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. w Gliwicach, 
 Zakład Automatyki Przemysłowej INTEC Sp. z o.o. we Wrocławiu, 

 PROMECH S.C. w Bytomiu, 

 Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach, 
 Biuro Inżynierskie ProCAD Sp. Cywilna w Bytomiu, 

 PRYZMAT  Autorska Pracownia Architektury S.C. w Katowicach. 
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W zakresie dostaw systemów GIS i CMMS: 

W zakresie dostaw systemów GIS: 

 Urząd Miejski w Chorzowie, 
 Urząd Miasta w Raciborzu, 

 Urząd Miejski w Zielonej Górze. 

W zakresie dostaw systemów CMMS: 
 Dalkia Polska S.A. w Warszawie, 

 Polimex-Mostostal S.A. w Warszawie, 
 VOLKSWAGEN Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, 

 Lafarge Cement S.A. w Warszawie, 

 Kompania Piwowarska Spółka Akcyjna w Poznaniu, 
 Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA w Starogardzie Gdańskim, 

 Hilton Foods Ltd. Sp. z o.o. w Tychach. 

Poniżej przedstawiono inne zdarzenia, które były istotne dla rozwoju działalności gospodarczej Emitenta.  

W 1994 roku Emitent nawiązał ścisłą współpracę z niemieckim koncernem DEA Mineraloel, wykonując 
do 2001 roku 41 stacji paliw na terenie całego kraju. Współpraca z koncernem DEA obejmowała 

projektowanie oraz generalne wykonawstwo obiektów. W zakresie budowy stacji paliw P.A. Nova  

Sp. z o.o. współpracowała także z takimi koncernami paliwowymi jak: STATOIL (5 obiektów),  
LOTOS (3 obiekty) i SHELL (1 obiekt oraz liczne prace modernizacyjne). 

Od 2002 roku w związku ze słabnącym zainteresowaniem koncernów paliwowych nowymi inwestycjami 
Emitent ukierunkował swoją działalność na projektowanie i realizację obiektów usługowo -handlowych 

przy jednoczesnym zaangażowaniu się w rozwój usług deweloperskich. Emitent nawiązał współpracę  

z siecią handlową Kaufland, która rozpoczęła w tym czasie ekspansję na rynku polskim. Pierwszym 
wspólnie zrealizowanym obiektem był Kaufland w Chorzowie przy ul. 3 Maja. W kolejnych latach  

P.A. NOVA wykonywała obiekty  dla innych sieci handlowych takich jak: PLUS Discount, TESCO Polska  
oraz NETTO Polska. Emitent koncentrował się na realizacji obiektów handlowo usługowych o powierzchni 

sprzedaży do 2 tys. m2. Jednocześnie rozpoczęto działalność w zakresie pozyskiwania atrakcyjnych 
inwestycyjnie nieruchomości gruntowych w celu oferowania ich potencjalnym inwestorom lub pozyskania 

do realizacji obiektu handlowego „pod klucz” i dalszej odsprzedaży. 

Do chwili obecnej Emitent otrzymał za prace projektowe i realizacyjne wiele prestiżowych nagród.  
Szczegółowe zestawienie nagród przedstawiono powyżej w osiągnięciach Działu Projek towego. 

W 2005 r. dziennik Puls Biznesu potwierdził przynależność Emitenta do Klubu Gazel Biznesu, 
zrzeszającego najdynamiczniej rozwijające się firmy polskie w kategorii przedsiębiorstw małych  

i średnich. 

W latach 2004-2010 Emitent posiadał certyfikat wydany przez TÜV Rheinland, potwierdzający wdrożenie 
w firmie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000.  

W roku 2010 P.A. NOVA S.A. znalazła się na liście laureatów rankingu Diamenty Forbesa, 
przedstawiającego polskie firmy najszybciej zwiększające swoją wartość. 

W roku 2006 Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o przekształceniu spółki w spółkę 

akcyjną. Głównym celem przekształcenia było pozyskanie dodatkowych kapitałów na dalszy rozwój 
spółki. Rejestracja przekształconej spółki akcyjnej nastąpiła 25 stycznia 2007 r. 

W dniu 20 czerwca 2007 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny. 
Dopuszczenie akcji na giełdę i pierwsze notowanie nastąpiło w dniu 20 lipca 2007 r. Cena emisyjna akcji 

serii D i cena sprzedaży akcji serii C została ustalona na 38,00 zł. Kurs otwarcia notowań praw do akcji 
wyniósł 49,00 zł (+28,9%), natomiast kurs zamknięcia 46,00 zł (+21,0%). W dniu 8 sierpnia 2007 r. 

nastąpiła rejestracja przez Sąd Rejonowy w Gliwicach podwyższenia kapitału akcyjnego spółki do kwoty 

8.000.000 złotych. Pierwsze notowanie akcji miało miejsce 27 sierpnia 2007 r.  

W dniu 27 czerwca 2008r. w wyniku nabycia przez Emitenta kolejnego pakietu działów w spółce  

San Development Sp. z o.o., wskutek którego Spółka stała się podmiotem dominującym wobec spółki 
San Development Sp. z o.o. powstała Grupa Kapitałowa Emitenta. W czerwcu 2009r. Emitent nabył 

kolejny pakiet udziałów w San Development Sp. z o.o. stając się tym samym posiadaczem 100% 

udziałów tej spółki. W dniu 4 marca 2009r. Emitent zawarł umowę spółki z ograniczoną 
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odpowiedzialnością działającą pod firmą Galeria Zamoyska Sp. z o.o., której udziały w 100% zostały 

objęte przez Spółkę. W dniu 24 marca 2009r. Emitent zawarł kolejną umowę spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Supernova Sp. z o.o. w której objął wszystkie udziały. W dniu 12 marca 2010r. Emitent powołał spółkę 
Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o. w której objął 100% udziałów. Z dniem 22 lipca 2010r. Spółka nabyła 

5 udziałów w spółce CMX Park 1 Sp. z o.o., co stanowi 50% w kapitale zakładowym oraz prawo do 50% 

głosów na zgromadzeniu wspólników. 

W dniu 17 sierpnia 2010r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło decyzję o podwyższeniu 

kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej w ramach oferty publicznej akcji serii E 
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom oraz zmian w Statucie Spółki. 

W dniu 20 października 2010r. Emitent zawarł Umowę sprzedaży udziałów, na mocy  której sprzedał 

wszystkie posiadane przez siebie udziały w kapitale zakładowym spółki CMX Park 1 Sp. z o.o. 

11.2 UMOWA SPÓŁKI I STATUT  

11.2.1 OPIS PRZEDMIOTU I CELU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA  

 

Przedmiot działalności Emitenta określony został w § 6 Statutu Emitenta.  

Przedmiotem działalności Emitenta jest: 

 

41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków  
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i  

niemieszkalnych  
42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad  

42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej  

42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli  
42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych  

42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych  
42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej  

42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowane  

43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych  

43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę  
43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich  

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych  
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych  

43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych  

43.31.Z Tynkowanie  
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej  

43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian  
43.34.Z Malowanie i szklenie  

43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych  

43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych  
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  

46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania  
47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach  
47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  

47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania  
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania  

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne  
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne  

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna  
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów  

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 
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62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem  

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki  
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi  

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i  
Komputerowych  

64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej  
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek  
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i  

zarządzania  
71.11.Z Działalność w zakresie architektury  

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne  
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne  

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania  
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej  

niesklasyfikowana  

77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych  
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem  

prac chronionych prawem autorskim  
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  

95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych. 

 

11.2.2 PODSUMOWANIE WSZYSTKICH POSTANOWIEŃ UMOWY, STATUTU LUB 
REGULAMINÓW EMITENTA ODNOSZĄCYCH SIĘ DO CZŁONKÓW ORGANÓW 
ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH  

 

Zarząd  

Zgodnie ze Statutem Emitenta Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszelkie 

sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo Statutem do kompetencji Walnego 
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. 

Zarząd Emitenta w dniu 20 lutego 2007r. uchwalił Regulamin Zarządu określający szczegółowo 
organizację Zarządu i sposób prowadzenia spraw Spółki. Regulamin Zarządu został następnie 

zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki. 

Zarząd Emitenta składa się z trzech do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu powoływanych  
przez Radę Nadzorczą. Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa pięć lat. Mandaty 

członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Prezes oraz pozostali  

członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być odwołani lub z ważnych powodów zawieszeni przez Radę 

Nadzorczą w każdym czasie przed upływem kadencji, uchwałą powziętą większością 2/3 głosów, 
jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.  

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Spółki 
działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 

W zakresie swoich kompetencji i obowiązków Zarząd Emitenta został zobowiązany w szczególności do: 
a) przygotowywania i przedkładania Radzie Nadzorczej Spółki kwartalnych raportów z działalności 

Zarządu w terminie 30 dni od dnia zakończenia każdego kwartału,  

b) sporządzenia i przedstawienia do badania wyznaczonemu przez Radę Nadzorczą biegłemu 
rewidentowi rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki,  

c) przedstawienia Radzie Nadzorczej opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania 

finansowego oraz wniosków w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,  

d) przedłożenia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia Regulaminu Zarządu, a także jakichkolwiek zmian 
w treści Regulaminu,  
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e) przedkładania Radzie Nadzorczej Spółki, na każdorazowe jej posiedzenia, wyczerpujących 

informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku 
związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem,  

f) obecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej wobec zawiadomienia Rady o konieczności 

uczestnictwa, przy założeniu iż ze względu na interesy Spółki nieobecność można usprawiedliwić. 
 

Prezesowi Zarządu § 16 Statutu Emitenta, przyznaje następujące uprawnienia w zakresie kierowania 
pracami Zarządu Spółki: 

1) prawo kierowania pracami Zarządu,  

2) prawo zwoływania posiedzeń i przewodniczenia posiedzeniom,  

3) prawo określania porządku obrad podczas posiedzenia Zarządu i wprowadzania zmian w porządku 
obrad,  

4) prawo dodawania określonych spraw w porządku obrad Zarządu,  

5) prawo zarządzania przerw w posiedzeniach Zarządu,  

6) prawo formułowania treści projektów uchwał do podjęcia na posiedzeniu Zarządu,  

7) prawo wskazania do kompetencji którego z Członków Zarządu należy prowadzenie określonej 

sprawy.  

Uchwały Zarządu są protokołowane. Zarząd działa kolegialnie. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną 

większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu 
mogą być powzięte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu 

Zarządu. 

 

Rada Nadzorcza  

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 

Rada Nadzorcza Emitenta składa się z od pięciu do dziewięciu członków, w tym przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego oraz sekretarza, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.  

Rada Nadzorcza Emitenta uchwaliła swój regulamin określający jej organizację i  sposób wykonywania 
czynności. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa pięć lat. Mandaty członków Rady 

Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego 
sprawozdanie  finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.  

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez 

akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, Zarząd Spółki lub 

członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia 
otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem trzech tygodn i od dnia 

otrzymania takiego wniosku. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności  

lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – 

Wiceprzewodniczący Rady, a następnie odpowiednio Sekretarz Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek 
uprawnionych.  

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane 
członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W zaproszeniu  podaje się datę, 

miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo 
zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się także bez formalnego zwołania, jeżeli 

wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych 
spraw w porządku obrad. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna  

co najmniej połowa jej członków. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, uchwała 
Rady Nadzorczej Emitenta może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 
1) badanie sprawozdania finansowego Spółki,  
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2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia 

strat, 
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa 

w pkt 1 i 2, 
4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, 

5) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki 

w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może 
działać, 

6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 
7) wyrażanie zgody na nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach, 

8) wyrażanie zgody na przystąpienie do innych osób prawnych, 

9) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu i polityki płacowej Spółki, 
10) wyrażanie opinii na temat podziału zysku i pokrycia strat, 

11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. 

Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. 

Ocena ta udostępniana jest wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby się z nią mogli zapoznać 
przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. 

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.  

 

11.2.3 OPIS PRAW, PRZYWILEJÓW I OGRANICZEŃ POWIĄZANYCH Z KAŻDYM 
RODZAJEM ISTNIEJĄCYCH AKCJI 

Prawa i obowiązki związane z akcjami Spółki są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w 

Statucie Spółki oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji 

należy skorzystać z porady osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej. 

Akcje Serii A i B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że jedna akcja 

uprawnia do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii C i serii D są akcjami zwykłymi 
na okaziciela. Akcje imienne na wniosek zainteresowanego akcjonariusza mogą być zamienione 

na akcje na okaziciela. Jednakże taka zamiana wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Zamiana akcji  
na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalne. 

 

Prawa o charakterze korporacyjnym 

 

1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 Ksh) oraz prawo do głosowania 
na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 Ksh). Każdej akcji zwykłej na okaziciela przysługuje jeden 

głos na Walnym Zgromadzeniu. 

2) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia 
wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom 

posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 §1 Ksh). 
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie 

lub w postaci elektronicznej. We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazać 

sprawy wnoszone pod jego obrady. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia 
żądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może 

upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących 
z tym żądaniem (art. 401 § 3 Ksh). 

3) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422 – 427 

Ksh. 
4) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. Zgodnie z art. 385 § 3 Ksh na 

wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego 
wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze 

głosowania oddzielnymi grupami. 
5) Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem 

spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Uchwałę w tym 

przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, 
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 84 Ustawy 

o Ofercie); jeżeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw 
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szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do Sądu 

Rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia uchwały (art. 85 Ustawy o Ofercie). 
6) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, 

 w szczególności zgodnie z art. 428 Ksh. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest 
obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest 

to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono 

ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do 
protokołu, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia 

informacji (art. 429 Ksh). 
7) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący 

rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz 

do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej 
(art. 328 § 6 Ksh). 

8) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta 

najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Ksh). 
9) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa 

w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia; prawo 

do żądania przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną (art. 407 §1, 407 §11 
Ksh). 

10) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie 
tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Ksh). 

11) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną 

w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, 
posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym 

Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 Ksh). 
12) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd 

odpisów uchwał (art. 421 § 3 Ksh). 
13) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych 

w art. 486 i 487 Ksh, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody 

w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. 
14) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie 

odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Ksh (w przypadku połączenia spółek),  
w art. 540 § 1 Ksh (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 Ksh (w przypadku 

przekształcenia Spółki). 

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

16) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, 
czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo 

spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. 

Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów 
lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik 

lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi 
powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 Ksh). 

 
Prawa o charakterze majątkowym 

1) Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, 

zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty 
akcjonariuszom (art. 347 Ksh) oraz praw do zaliczki na poczet dywidendy. Zysk przeznaczony 

do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez 
danego akcjonariusza  

Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji 

przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy 
są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który może zostać wyznaczony 

przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie 
kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 Ksh). Ustalając dzień dywidendy Walne 

Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 Ksh). 

W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają 
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roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem 

wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. 
Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy. 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok 
obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione 

z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone 

na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne  
oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni 

rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Ksh). Przepisy prawa nie zawierają 
innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości 

oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat. 

Zgodnie z § 43 Statutu Emitenta, Zarząd jest uprawniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty 
akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, 

jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady 
Nadzorczej. Wypłaty zaliczki na dywidendę dokonywane są zgodnie z wymogami i w trybie 

określonym Kodeksie spółek handlowych. 
2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo 

poboru). Przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Ksh, akcjonariusz może zostać 

pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego 
Zgromadzenia podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów; przepisu o konieczności 

uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału 
zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową 

(subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia 

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

prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy 
prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad 

walnego zgromadzenia. 
3) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli 

w przypadku jej likwidacji. Zgodnie z art. 474 § 2 Ksh majątek pozostały po zaspokojeniu 

lub zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych 
przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy; Statut Spółki nie przewiduje żadnego 

uprzywilejowania w tym zakresie. 
4) Prawo do zbywania posiadanych akcji. 

5) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki 

publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów 
wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie 

instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 
Ksh). 

6) Zgodnie z art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcja może być umorzona albo za zgodą 

akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody 
akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej 

niż raz w roku obrotowym.  
 

Zgodnie §10 Statutu Emitenta akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga uchwały 
Walnego Zgromadzenia. 

 

11.2.4 OPIS DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH DO ZMIANY PRAW POSIADACZY AKCJI  

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych Emitent może wydać akcje o szczególnych 

uprawnieniach, a także przyznać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia, 
które wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem Emitenta.  

Akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych, powinny być imienne, a uprzywilejowanie, 

o którym mowa, może dotyczyć m.in. prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku  
w przypadku likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu nie dotyczy spółki publiczne j 

(z wyłączeniem akcji imiennych uprzywilejowanych spółek publicznych, które nie są dopuszczane do 
obrotu na rynku regulowanym), a ponadto jednej akcji nie można przyznać więcej niż 2 głosy  

(z zastrzeżeniem praw nabytych przed dniem wejścia w życie Kodeksu spółek handlowych, kiedy jednej 
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akcji można było przyznać nie więcej niż 5 głosów na walnym zgromadzeniu) i w przypadku zamiany 

takiej akcji na akcję na okaziciela lub w razie jej zbycia wbrew zastrzeżonym warunkom, 
uprzywilejowanie to wygasa. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy mogą przyznawać 

uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną  
do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych (nie dotyczy to akcji niemych 

oraz zaliczek na poczet dywidendy) i nie korzystają one z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi 

akcjami (nie dotyczy akcji niemych). 

Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme),  

a nadto akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni albo częściowo 
dywidendy w danym roku obrotowym, można przyznać prawo do wyrównania z zysku w następnych 

latach, nie później jednak niż w ciągu kolejnych trzech lat obrotowych. Przyznanie szczególnych 

uprawnień można uzależnić od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz spółki, upływu terminu  
lub ziszczenia się warunku. Akcjonariusz może wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienia 

związane z akcją uprzywilejowaną po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w pe łni swój wkład 
na pokrycie kapitału zakładowego. 

Osobiste uprawnienia, jak wskazano wyżej, mogą być przyznane jedynie indywidualnie oznaczonemu 
akcjonariuszowi i dotyczyć mogą m.in. prawa powoływania lub odwoływania członków zarządu,  

rady nadzorczej lub prawa do otrzymywania oznaczonych świadczeń od spółki. Przyznanie osobistego 

uprawnienia można uzależnić od dokonania oznaczonych świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się 
warunku. Do uprawnień przyznanych akcjonariuszowi osobiście należy stosować odpowiednio 

ograniczenia dotyczące zakresu i wykonywania uprawnień wynikających z akcji uprzywilejowanych.  

Akcje serii A, B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu. Akcje serii C oraz Akcje serii D,  

są akcjami na okaziciela. Statut Emitenta stanowi, że akcje imienne na wniosek zainteresowanego 

akcjonariusza mogą być zamienione na okaziciela. Jednakże taka zmiana wymaga zgody Walnego 
Zgromadzenia. Zgodnie z § 11 ust. 5 Statutu Emitenta zamiana akcji na okaziciela na imienne  

jest niedopuszczalna.  

Zgodnie z art. 430 § 1 oraz 415 § 1 Ksh., zmiana Statutu Emitenta wymaga uchwały Walnego 

Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów i wpisu do rejestru. Ponadto, uchwała taka winna 
zawierać wskazanie akcji uprzywilejowanych lub odpowiednio oznaczenie podmiotu, 

któremu przyznawane są osobiste uprawnienia, rodzaj uprzywilejowania akcji lub odpowiednio rodzaj 

osobistego uprawnienia oraz ewentualnie dodatkowe warunki, od których spełnienia uzależnione  
jest przyznanie uprzywilejowania akcji lub odpowiednio osobistego uprawnienia. Uchwała dotycząca 

zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście 
poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 Ksh., wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy,  

których dotyczy (art. 415§ 3 Ksh.). Statut Emitenta nie ustanawia surowszych warunków podjęcia 

uchwały w sprawie zmiany Statutu, Zmiana statutu nie dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego 
winna być zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie 3 miesięcy od dnia jej podjęcia  

(art. 430 § 2 Ksh.). 
 

11.2.5 OPIS ZASAD OKREŚLAJĄCYCH SPOSÓB ZWOŁYWANIA ZWYCZAJNYCH 
(DOROCZNYCH) WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY 
ORAZ NADZWYCZAJNYCH WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki i powinno się ono odbyć w ciągu 6 miesięcy 
po zakończeniu roku obrotowego Spółki (art. 395 KSH) 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 
Rady Nadzorczej, lub zgodnie z treścią art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych na wniosek 

Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.  

W przypadku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą, 
Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, 

Zarząd powinien je zwołać w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.  

W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym powyżej, to:  

1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego 

Zgromadzenia, 
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2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpił Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 

jedną dwudziestą kapitału zakładowego – sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia 
oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza 

lub Akcjonariuszy, którzy wystąpili z tym żądaniem. 

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Emitenta wraz z prawem głosowania mają akcjonariusze, 

których imiona i nazwiska lub firmy (nazwy) znajdują się na liście akcjonariuszy sporządzonej 

i podpisanej przez Zarząd Spółki. Lista powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni 
powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 

Akcjonariusze mogą przeglądać Listę Akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu Lis ty za zwrotem 
kosztów jego sporządzenia bądź przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, 

podając adres, na który powinna być wysłana. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału 
zakładowego Spółki, mają prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

najbliższego walnego zgromadzenia oraz do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 

W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał 

zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego 

powzięcia uchwały. 

Zgodnie z § 25 Statutu Emitenta członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu zobowiązani są do obecności  

na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście 

lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone  

do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. O udzieleniu 
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres wskazany w ogłoszeniu  

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w postaci informacji mailowej, dokładając przy tym wszelkich starań, 
aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu 

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan 
dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę  

i ustanowionego pełnomocnika.  

W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa  
w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, 

w którym mocodawca jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny 
być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający 

zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy oraz numer 

telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się 
z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia  

z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych 
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji. Spółka 

podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji 

ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać między 
innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika  

w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Opis sposobu weryfikacji ważności 
pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej może zawierać treść ogłoszenia o zwołaniu 

Walnego Zgromadzenia.  

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do Zawiadomienia Spółki  

o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą 

fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru 
(składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), 

ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza 
nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego 

akcjonariusza rejestru. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami 

akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek 
Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów  

lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać  
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do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić 

akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. 
Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.  

W Spółce funkcjonuje Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2007r. 

 

11.2.6 OPIS POSTANOWIEŃ UMOWY, STATUTU LUB REGULAMINÓW EMITENTA,  
KTÓRE MOGŁOBY SPOWODOWAĆ OPÓŹNIENIE, ODROCZENIE  
LUB UNIEMOŻLIWIENIE ZMIANY KONTROLI NAD EMITENTEM 

Statut Emitenta nie zawiera żadnych postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie 

lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem. 

 

11.2.7 WSKAZANIE POSTANOWIEŃ UMOWY SPÓŁKI, STATUTU LUB REGULAMINÓW, 
REGULUJĄCYCH PROGOWĄ WIELKOŚĆ POSIADANYCH AKCJI, 
PO PRZEKROCZENIU KTÓREJ KONIECZNE JEST UJAWNIENIE WIELKOŚCI 
POSIADANYCH AKCJI PRZEZ AKCJONARIUSZA 

Statut Emitenta nie przewiduje żadnego obowiązku informowania przez akcjonariusza o przekroczeniu 

oznaczonych progów wielkości posiadanych akcji Emitenta. 

 

11.2.8 OPIS ZASAD I WARUNKÓW NAŁOZONYCH ZAPISAMI UMOWY I STATUTU 
SPÓŁKI, JEJ REGULAMINAMI, KTÓRYM PODLEGAJĄ ZMIANY KAPITAŁU  
W PRZYPADKU, GDY ZASADY TE SĄ BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE NIŻ 
OKREŚLONE WYMOGAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA  

Statut nie określa warunków, którym podlegają zmiany kapitału zakładowego w sposób bardziej 
rygorystyczny niż przepisy KSH. 

 

11.3 STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

11.3.1 KRÓTKI OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ORAZ MIEJSCA EMITENTA  
W TEJ GRUPIE 

Grupa Kapitałowa Emitenta, w rozumieniu art. 3 pkt 44 Ustawy z dnia 29 września 1994r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), składa się z Emitenta jako podmiotu 
dominującego oraz podmiotów zależnych. Emitent w ramach Grupy jest głównym podmiotem 

prowadzącym działalność budowlaną. 

Grupę Emitenta tworzą także cztery podmioty zależne tj. San Development Sp. z o.o., Galeria Zamoyska 

Sp. z o.o., Supernova Sp. z o.o., Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o. 
 

San Development Sp. z o.o. 

San Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000256399, prowadzi działalność w zakresie obsługi nieruchomości (wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi). Kapitał zakładowy spółki wynosi 34.000.000,00 zł  
i dzieli się na 680.000 udziałów o wartości 50,00 zł każdy. Kapitał zakładowy został opłacony w całości.  

Emitent posiada bezpośrednio 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki San Development  

Sp. z o.o., które uprawniają do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników 
San Development Sp. z o.o. 

Prezes Zarządu Emitenta Pani Ewa Bobkowska sprawuje funkcję Prezesa Zarządu San Development  
Sp. z o.o. Członkowie Zarządu Emitenta Pan Jarosław Broda oraz Pan Przemysław Żur są członkami 

Zarządu San Development Sp. z o.o. 
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Galeria Zamoyska Sp. z o.o. 

Galeria Zamoyska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego  

pod nr KRS 0000327164, prowadzi działalność w zakresie obsługi nieruchomości (kupno, sprzedaż, 
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi). Została utworzona w celu 

realizacji inwestycji – budowa galerii handlowej w Zamościu.  

Kapitał zakładowy spółki wynosi 6.000.000,00 zł i dzieli się na 120.000 udziałów o wartości 500,00 zł 

każdy. Kapitał zakładowy został opłacony w całości, w ten sposób, że 11.560 udziałów zostało 

opłaconych wkładem pieniężnym a pozostałe 108.440 udziałów zostało opłaconych wkładem 
niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.  

Emitent posiada bezpośrednio 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki Galeria Zamoyska 
Sp. z o.o., które uprawniają do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników 

spółki Galeria Zamoyska Sp. z o.o.  

Prezes Zarządu Emitenta Pani Ewa Bobkowska sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Galeria Zamoyska 
Sp. z o.o. Członek Zarządu Emitenta Pan Jarosław Broda jest Prokurentem spółki Galeria Zamoyska  

Sp. z o.o. 
 

Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o. 

Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr 0000353013. Przedmiotem działalności Park handlowy Chorzów Sp. z o.o. jest wynajem  

i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Kapitał zakładowy spółki obecnie wynosi 
50.000,00 zł i dzieli się na 500 udziałów o wartości 100,00 zł każdy. Kapitał zakładowy został opłacony 

w całości. W dniu 1 lipca 2010r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Park Handlowy Chorzów 
Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki do kwoty 1.225.000,00 

zł, poprzez utworzenie 11.750 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. W dniu 7 lipca 
2010r. został złożony wniosek o rejestracje podwyższenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

Emitent posiada bezpośrednio 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki Park Handlowy Chorzów 

Sp. z o.o., które uprawniają do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników 
spółki Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o. 

Prezes Zarządu Emitenta Pani Ewa Bobkowska sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Park Handlowy 
Chorzów Sp. z o.o. Członkowie Zarządu Emitenta Pan Jarosław Broda oraz Pan Przemysław Żur 

są członkami Zarządu Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o. 
 

Supernova Sp. z o.o. 

Supernova Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000327118. Głównym przedmiotem działalności spółki Supernova Sp. z o.o. jest prowadzenie 

działalności restauracyjnej i gastronomicznej. Kapitał zakładowy spółki wynosi 500.000,00 zł i dzieli się 
na 1.000 udziałów o wartości 500,00 zł każdy. Kapitał zakładowy został opłacony w całości. 

Emitent posiada bezpośrednio 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki Supernova Sp. z o.o.,  

które uprawniają do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki 
Supernova Sp. z o.o. 

Członek Zarządu Emitenta Pan Jarosław Broda jest Prokurentem spółki Supernova Sp. z o.o. 
 

11.3.2 WYKAZ ISTOTNYCH PODMIOTÓW ZALEŻNYCH EMITENTA  

Istotnym podmiotem zależnym Emitenta jest spółka San Development Sp. z o.o.  

San Development Sp. z o.o., spełnia kryteria określone w paragrafach 160 – 165 Rekomendacji CESR. 

San Development Sp. z o.o. 

San Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

KRS 0000256399, prowadzi działalność w zakresie obsługi nieruchomości (wynajem i zarządzanie 
nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi). Kapitał zakładowy spółki wynosi 34.000.000,00 zł  

i dzieli się na 680.000 udziałów o wartości 50,00 zł każdy. Kapitał zakładowy został opłacony w całości.  
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Emitent posiada bezpośrednio 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki San Development 

Sp. z o.o., które uprawniają do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników 
San Development Sp. z o.o. 

Prezes Zarządu Emitenta Pani Ewa Bobkowska sprawuje funkcję Prezesa Zarządu San Development  
Sp. z o.o. Członkowie Zarządu Emitenta Pan Jarosław Broda oraz Pan Przemysław Żur są członkami 

Zarządu San Development Sp. z o.o. 

Spółka San Development Sp. z o.o. nie posiada rezerw. Spółka realizuje inwestycję związaną z budową 
centrum handlowego SANOWA. Spółka San Development Sp. z o.o., nie wypłacała dywidendy za ostatni 

rok obrotowy. Na Datę Prospektu Emitent posiada należności od spółki San Development Sp. z o.o.  
na łączną kwotę 63.758.862,36 zł (z tego 38.758.862,36 zł z tytułu usług oraz 25.000.000,00 z tytułu 

pożyczki). 

11.4 INFORMACJE O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH  

Emitent do dnia 20 października 2010r. posiadał 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki CMX Park 

1 Sp. z o.o. Posiadane przez Spółkę udziały zostały zbyte w dniu 20 października 2010r.  

Emitent posiada 500 udziałów o wartości 50,00 zł każdy, stanowiących 50% w kapitale zakładowym 

spółki GC NOVA Sp. z o.o. w organizacji i uprawniających do wykonywania 50% głosów  
na Zgromadzeniu Wspólników. Siedzibą spółki są Katowice. Przedmiotem działalności spółki jest m.in. 

kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi  

lub dzierżawionymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, działalność w zakresie architektury  
i inżynierii, badania i analizy techniczne, reklama i badania rynku i opinii publicznej. Przedmiotowa spółka 

w Dacie Prospektu nie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS. 

Na Datę Prospektu Emitent nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach.  
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ROZDZIAŁ 12. DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA 

12.1 PODSTAWOWE OBSZARY I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI  

12.1.1 PROFIL DZIAŁALNOŚCI  

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Grupa P.A. NOVA prowadziła działalność  
na terenie kraju w zakresie kompleksowej realizacji projektów budowlanych. Struktura organizacyjna 

Emitenta, w skład której wchodzą działy: deweloperski, budowlano-wykonawczy, projektowo-
architektoniczno-urbanistyczny oraz dział systemów informatycznych, pozwala na realizację 

i kompleksową obsługę całości procesu budowlanego, począwszy od pozyskania pozwolenia na budowę 

i kończąc na realizacji obiektu budowlanego „pod klucz”. 

Grupa Emitenta świadczy usługi w zakresie: 

 kompleksowego wykonawstwa obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego 
(w szczególności obiekty handlowo-usługowe, stacje paliw, obiekty użyteczności publicznej takie 

jak szkoły, sale gimnastyczne), 

 wykonawstwa  kompletnych projektów budowlanych i wykonawczych obiektów kubaturowych, 
przemysłowych, usługowych i użyteczności publicznej zarówno na zlecenie odbiorców,  

jak i na rachunek własny, 

 kompleksowej obsługi formalno-prawnej realizowanych projektów budowlanych (uzyskanie 

niezbędnych zgód i pozwoleń takich jak decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, 

pozwolenie na użytkowanie, decyzje uwarunkowań środowiskowych), 

 realizacji projektów architektonicznych i urbanistycznych, komputerowego przetwarzania danych 

z zakresu systemów informacji przestrzennej, projektów wnętrz i terenów zielonych, instalacji 
zewnętrznych i wewnętrznych, dróg, modernizacji budynków, 

 nadzorów autorskich, inwestorstwa zastępczego, uzgadniania i zatwierdzania dokumentacji 
technicznej inwestycji, 

 wykonawstwa ekologicznych nawierzchni szczelnych na stacjach paliw i parkingach 

oraz uszczelnienia dylatacji betonowych i prefabrykowanych nawierzchni szczelnych, 

 remontów nawierzchni betonowych i prefabrykowanych, 

 dostaw i wdrażania komputerowych systemów zarządzania oraz projektowania (CAD, GIS 
i CMMS) oraz dostaw sprzętu komputerowego, 

 wynajmu powierzchni komercyjnych (handlowych, biurowych). 

Realizowane przez Grupę Emitenta inwestycje prowadzone są w oparciu o kompleksową obsługę 
materiałową oraz sprzętową i geodezyjną. Emitent posiada własną bazę sprzętowo-transportową. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz w okresie od 31 marca 2010r. do Daty 
Prospektu Grupa Emitenta w głównej mierze realizowała obiekty budownictwa komercyjnego (obiekty 

handlowe) na rzecz sieci handlowych. Głównymi odbiorcami realizowanych przez Grupę P.A. NOVA 
inwestycji są m.in. sieci handlowe Kaufland, TESCO, Netto i Biedronka. Począwszy od 2002r., Grupa 

Emitenta zrealizowała ponad 30 tego typu obiektów. Ponadto Grupa Emitenta wykonała też szereg 

obiektów użyteczności publicznej (szkoły, hale sportowe), stacji paliw i obiektów przemysłowych.  

Grupa Emitenta współpracuje z kilkoma stałymi kontrahentami, na których zlecenie realizuje obiekty 

handlowe. Należą do nich:  

 KAUFLAND Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, 

 TESCO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 

 NETTO Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu 

 Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. z siedzibą w Kostrzynie. 

Począwszy od 2007r. Grupa Emitenta realizuje obiekty handlowe na własny rachunek na pozyskiwanych 
w tym celu nieruchomościach. Projekty te realizowane są samodzielnie przez Emitenta bądź poprzez 
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spółki celowe. Przedsięwzięcia te realizowane są we współpracy z międzynarodowymi podmiotami 

wyspecjalizowanymi w zakresie komercjalizacji powierzchni handlowych. 

W Dacie Prospektu w Grupie P.A. NOVA funkcjonują następujące spółki celowe:  

San Development Sp. z o.o. 

W 2008r. Emitent uzyskał kontrolny pakiet udziałów w Spółce (81%), a w 2009r. został jedynym 

właścicielem spółki. Począwszy od 2008r. spółka San Development Sp. z o.o. jest objęta konsolidacją.  

Od 2008r. do października 2010r. San Development Sp. z o.o. realizowała budowę galerii handlowej 
SANOWA w Przemyślu. 

Galeria Zamoyska Sp. z o.o. 

Spółka została utworzona w marcu 2009r. Właścicielem 100% udziałów w spółce jest Emitent. Spółka 

została zawarta w celu przeniesienia do niej nieruchomości w Zamościu stanowiącej własność Em itenta 

i realizacji na niej inwestycji dotyczącej budowy galerii handlowej w Zamościu. Planowany termin 
rozpoczęcia inwestycji to 2011 rok. 

Spółka Galeria Zamoyska Sp. z o.o. nie została objęta konsolidacją z uwagi na kryterium istotności. 
Wartość majątku spółki nie przekracza 5% wartości majątku Grupy P.A. NOVA. 

Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o. 

Spółka została zawarta w marcu 2010r. Właścicielem 100% udziałów w spółce jest Emitent. Spółka 

została utworzona w celu realizacji inwestycji związanej z budową retail parku o powierzchni handlowej 

3,4 tys. m2 w Chorzowie. Planowany termin oddania obiektu do użytkowania to sierpień 2010r.  

Spółka Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o. nie została objęta konsolidacją z uwagi na kryterium 

istotności. Wartość majątku spółki nie przekracza 1% wartości majątku Grupy P.A. NOVA. 

 

Ponadto, w marcu 2009r. Emitent utworzył spółkę zależną Supernova Sp. z o.o., której głównym 

przedmiotem działalności jest prowadzenie działalności restauracyjnej i gastronomicznej. Spółka 
rozpoczęła działalność w II połowie 2009r. Spółka nie podlega konsolidacji z uwagi na kryterium 

istotności (wartość majątku Supernova Sp. z o.o. nie przekracza 1% majątku Grupy Emitenta, a wartość 
przychodów kształtuje się na poziomie 1% przychodów Grupy P.A. NOVA ogółem) . 

 

12.1.2 STRATEGIA ROZWOJU  

Głównymi celami strategicznymi Grupy Emitenta są: 

 Rozwój działalności na rynku budownictwa komercyjnego, 

 Dywersyfikacja działalności poprzez realizację obiektów handlowych na własny rachunek,  

 Rozbudowa banku ziemi i akwizycje, 

 Poszukiwanie obszarów działania poza granicami kraju. 

Rozwój działalności na rynku budownictwa komercyjnego  

Jednym z głównych celów Grupy Emitenta jest zdobycie znaczącej pozycji na rynku usług budowlanych 
w zakresie realizacji obiektów handlowych w miejscowościach o liczbie ludności około 20-100 tys. 

mieszkańców. Grupa P.A. NOVA koncentruje się na kompleksowej realizacji obiektów handlowych, 
obejmujących galerie handlowe oraz obiekty handlu wielkopowierzchniowego, poprzez zacieśnianie 

współpracy z czołowymi sieciami handlowymi działającymi na rynku krajowym. 

Grupa Emitenta zamierza kontynuować realizację tego typu projektów zarówno w formule generalnego 
wykonawstwa, jak i w formie deweloperskiej „na zlecenie”. Według stanu na Datę Prospektu istnieje 

możliwość rozwijania tej działalności z uwagi na niesłabnące zainteresowanie sieci handlowych ekspansją 
zwłaszcza w miastach o coraz mniejszej ilości mieszkańców. 
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Dywersyfikacja działalności poprzez realizację obiektów handlowych na własny rachunek  

Grupa Emitenta planuje realizację obiektów handlowych na własny rachunek, koncentrując się  
na budowie galerii i parków handlowych w miejscowościach liczących około 20-100 tys. mieszkańców. 

Emitent będzie dążył do tego, aby realizacja poszczególnych inwestycji przebiegła w taki sposób,  
aby po realizacji poszczególnych obiektów (galerii handlowych / parków handlowych) Emitent miał 

swobodę wyboru pomiędzy pozostawieniem na pewien okres obiektu jako majątek Emitenta  

lub ewentualną jego sprzedażą; ważne jest aby sprzedaż obiektów następowała w najkorzystniejszym 
momencie biorąc pod uwagę czynniki rynkowe. Do czasu odsprzedaży zrealizowanych obiektów, Grupa 

Emitenta będzie uzyskiwać przychody z wynajmu wybudowanych powierzchni handlowych. W ostatnim 
okresie zauważyć można stopniowy powrót zagranicznych instytucji finansowych na rynek nieruchomości 

komercyjnych, tak więc istotne jest aby to Emitent a nie potencjalny nabywca miał możliwość wyboru 

terminu sprzedaży obiektu. 

Przy rozwoju kolejnych projektów inwestycyjnych Emitent będzie wykorzystywać finansowanie typu 

project finance, czyli przedsięwzięcia te będą realizowane za pośrednictwem specjalnie utworzonych 
spółek celowych z większościowym udziałem Emitenta. 

Rozbudowa banku ziemi i akwizycje 

Emitent oraz jego spółki zależne posiadają bank ziemi, składający się z nieruchomości zlokalizowanych 

na terenie całej Polski, przeznaczonych pod realizację obiektów handlowych, usługowych  

oraz turystycznych. W ocenie Emitenta realizacja tego typu projektów powinna zapewnić front robót na 
kilka lat.  

Zarząd Emitenta aktywnie monitoruje rynek nieruchomości i nie wyklucza możliwości wykorzystania 
rynkowych okazji do nabycia innych gruntów zarówno pod obiekty usługowo-handlowe, 

jak i użyteczności publicznej oraz akwizycji spółek działających w branży budowlanej o profilu 

działalności komplementarnym do działalności Emitenta. 

Budowa banku ziemi pozwoli Grupie Emitenta na pozyskiwanie gruntów w lokalizacjach uzgodnionych  

ze stałymi kontrahentami oraz na pozyskiwanie nieruchomości z przeznaczeniem na realizację obiektów 
handlowych na własny rachunek. 

Budowa banku ziemi może odbywać się również poprzez akwizycje, które polegać mają na przejmowaniu 
inwestycji komercyjnych lub udziale w tych inwestycjach poprzez kapitałowe przejęcia nowych spółek 

celowych, które posiadają nieruchomości bądź prawa do nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach, 

które jednak z uwagi na czynniki wewnętrzne (brak kapitału, brak odpowiednich zasobów ludzkich , 
czy też know-how) nie są w stanie samodzielnie sfinalizować tych inwestycji. Zdaniem Zarządu Emitenta 

w wyniku załamania na rynku które nastąpiło w roku 2008 istnieje wiele podmiotów które zmuszone były 
w tym okresie przerwać prowadzenie inwestycji, a których dokończenie w chwili obecnej  

lub w najbliższej przyszłości wydaje się być realne. 

Poszukiwanie obszarów działania poza granicami kraju 

Emitent posiada kompleksowe doświadczenie w realizacji obiektów handlowych zarówno  

z przeznaczeniem dla zdefiniowanego odbiorcy jak i na własny rachunek. Doświadczenie obejmuje 
wszystkie etapy inwestycji, począwszy od poszukiwania gruntu, rozpoznania rynku w zakresie siły 

nabywczej klientów i najemców, projektowania, komercjalizacji i budowy. Przy realizacji ww. etapów 

Emitent posługuje się zarówno siłami własnymi jak i współpracuje z doradcami zewnętrznymi, 
których działania odpowiednio koordynuje. 

Wykorzystanie tych doświadczeń Grupa Emitenta zamierza skierować na rynki wschodnie (Białoruś, 
Ukraina), gdzie zdaniem Zarządu Emitenta istnieje bardzo duży potencjał  rozwoju obiektów 

komercyjnych. 

W Dacie Prospektu Emitent podjął już pierwsze działania w tym zakresie i jest w trakcie 

przygotowywania inwestycji komercyjnej na Białorusi jako konsultant i docelowo generalny wykonawca. 

Ponadto Emitent rozważa swój udział w ww. projekcie jako współinwestor. 
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12.1.3 PRZEWAGI KONKURENCYJNE  

Na obsługiwanym przez Grupę Emitenta rynku budowlanym, w tym w szczególności w zakresie realizacji 

obiektów budownictwa komercyjnego, funkcjonuje kilkadziesiąt firm (poniżej wymieniono największe  
z nich). Konkurentów Grupy Emitenta można podzielić na firmy o ogólnym profilu działalności oraz firmy 

wyspecjalizowane w zakresie realizacji obiektów budownictwa komercyjnego, w tym również w formule 

deweloperskiej. 

Główne firmy konkurencyjne wobec Grupy Emitenta prowadzące działalność na rynku budowlanym w 

Polsce to Polimex-Mostostal S.A., Hydrobudowa Polska S.A., Mostostal Zabrze – Holding S.A., Mirbud 
S.A., Mostostal-Export S.A., Energomontaż-Południe S.A., Budopol-Wrocław S.A., Energoaparatura S.A., 

Unibep S.A., Budimex S.A., Echo Investment S.A., Skanska S.A. 

Z uwagi na profil działalności Grupy Emitenta w sektorze deweloperskim nieruchomości komercyjnych, 
do bezpośredniej konkurencji Grupy P.A. NOVA zaliczają się m.in. Rank Progress S.A., PKB Inwest S.A., 

TK Development, GTC S.A., TriGranit Development Polska Sp. z o.o., Apsys, Caelum Development Sp. z 
o.o., Parkridge Retail Development Sp. z o.o., ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o., Avestus Real 

Esteta Sp. z o.o., Echo Investment S.A., Polimeni International Sp. z o.o. 
 
Tabela: Udział Grupy Emitenta w polskim rynku budowlanym w okresie objętym historycznymi 

informacjami finansowymi 

 2009 2008 

Usługi budowlane i deweloperskie (mln zł) 130 102 

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej (mln zł w cenach bieżących) 147 351 125 907 

Udział Grupy Emitenta w rynku budowlanym 0,09% 0,08% 

Źródło: GUS 
 

Analizując działalność Grupy P.A. NOVA, można dostrzec zarysowujące się przewagi konkurencyjne w 

stosunku do innych podmiotów działających na rynku: 

 wieloletnie doświadczenie w krajowej branży budowlanej (obecność na rynku od 1987r.); 

 bardzo dobra znajomość rynku w zakresie pozyskiwania nieruchomości i budowy banku ziemi;  

 kompleksowa oferta usług budowlanych, obejmująca m.in. wykonawstwo kompletnych obiektów 
budownictwa ogólnego i przemysłowego w systemie „pod klucz” w oparciu o własną bazę 

materiałowo-sprzętową, wykonawstwo kompletnych projektów budowlanych i wykonawczych, 
obsługę formalno-prawną realizowanych inwestycji; 

 strategia rozwoju Grupy Emitenta ukierunkowana na dywersyfikację portfela świadczonych usług 

oraz stałe podnoszenie jakości oferowanych usług i stosowanie nowoczesnych technologii.  

 

12.1.4 NOWE PRODUKTY I USŁUGI  

Emitent realizuje budowę obiektów handlowych na własny rachunek na pozyskiwanych w tym celu 

nieruchomościach inwestycyjnych począwszy od 2007r. Emitent realizuje ww. projekty w celu 

uzyskiwania przychodów z najmu powierzchni handlowej bądź w celu sprzedaży zainteresowanym 
inwestorom w przyszłości. 

Ponadto począwszy od 2008r. Emitent świadczy usługi wynajmu powierzchni komercyjnych w ramach 
wybudowanych na własny rachunek projektów: 

 obiekt handlowo-usługowy w Raciborzu (powierzchnia najmu 1,4 tys. m2), oddany do 
użytkowania w 2007.; 

 galeria handlowa w Andrychowie (powierzchnia najmu 1,3 tys. m2), oddana do użytkowania w 

grudniu 2008r. 
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12.2 PRACOWNICY 

12.2.1 Informacje o zatrudnieniu w okresie objętym historycznymi informacjami 
finansowymi 

Liczba pracowników zatrudnionych u Emitenta na koniec każdego roku obrotowego w okresie objętym 

historycznymi informacjami finansowymi przedstawia się następująco: 

 
Tabela. Liczba pracowników Emitenta 

Rok 2007 2008 2009 

Dzień 
zatwierdzenia 

Prospektu 
Emisyjnego 

Liczba pracowników ogółem 132 160 162 167 

Źródło: Emitent 
 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent zatrudniał 167 osoby. Są to pracownicy zatrudnieni w Spółce 
na podstawie umowy o pracę. Emitent stosował również umowy o dzieło i sporadycznie umowy zlecenia.  

Poziom zatrudnienia u Emitenta w podziale na formy zatrudnienia przedstawia poniższa tabela.  

Tabela. Struktura zatrudnienia ze względu na formę zatrudnienia
 

Rodzaj umowy 2007 2008 2009 

Dzień 
zatwierdzenia 

Prospektu 
Emisyjnego 

Umowa o pracę 132 160 162 167 

Umowa zlecenia 6* 4* 5* 5* 

Umowa o dzieło 127* 120* 132* 132* 

Razem 265* 284* 299* 304* 

Średnia liczba zatrudnionych 
w okresie 

88* 94* 99 101 

* podane liczby stanowią ilość wszystkich zawartych umów, mogą wystąpić np. trzy umowy w ciągu roku z jedną i tą 
samą osobą.  
 

Najliczniejszą grupą pracowników są pracownicy techniczni bezpośrednio związani z realizacją budów. 

Zatrudnienie w okresie ostatnich 3 lat oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu w podziale na podstawowe 
kategorie działalności przedstawia poniższa tabela: 

Tabela. Struktura zatrudnienia ze względu na rodzaj działalności  

Kategoria działalności 2007 2008 2009 

Dzień 
zatwierdzenia 

Prospektu 
Emisyjnego 

Zarząd i administracja 13 16 16 17 

Pracownicy bezpośrednio związani 
z realizacją budów 

66 89 88 82 

Inni pracownicy 53 55 58 68 

Razem 132 160 162 167 

Źródło: Emitent 
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Tabela. Struktura zatrudnienia ze względu na wykształcenie  

Wykształcenie 2007 2008 2009 

Dzień 
zatwierdzenia 

Prospektu 
Emisyjnego 

 Liczba pracowników 

Wyższe 64 86 86 91 

Średnie 23 27 28 28 

Zasadnicze zawodowe 40 42 43 43 

Podstawowe 5 5 5 5 

Razem 132 160 162 167 

Źródło: Emitent 
 

Poniższa tabela wskazuje rotacje zatrudnienia. 

Tabela. Rotacja zatrudnienia w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi  

Rok 
Średnia liczba 
zatrudnionych 

Liczba Rotacja (dane procentowe) 

przyjęć odejść przyjęć odejść 

2007 125 28 23 22,4% 18,4% 

2008 145 43 15 29,6% 10,3% 

2009 157 28 26 17,8% 16,5% 

Źródło: Emitent 
 

12.2.2 Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale 
Emitenta 

Poza członkami Zarządu będącymi pracownikami Emitenta, których ilość posiadanych akcji została 

wskazana w punkcie 15.4 Prospektu Emitent nie ma wiedzy co do uczestnictwa pracowników w kapitale 
zakładowym. 

 

12.3 ŚRODKI TRWAŁE 

W poniższej tabeli zamieszczono informacje na temat rzeczowych aktywów trwałych Grupy wedle stanu 

na dzień 31 października 2010r. oraz na dzień 31 grudnia 2009r.  

 

Rzeczowe aktywa trwałe 31 październik 2010r./ tys. zł Rok 2009 / tys. zł 

a) Środki trwałe (w tym): 47.207 35.924 

- grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 18.010 15.141 

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 24.188 15.352 

- urządzenia techniczne i maszyny 951 1.007 

- środki transportu 2.583  1.540. 

- inne środki trwałe  628 2 .884  

- inwestycje w obcych środkach trwałych 1.962  

b) Środki trwałe w budowie 115.490 56.713 
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Rzeczowe aktywa trwałe 31 październik 2010r./ tys. zł Rok 2009 / tys. zł 

c) Zaliczki na środki trwałe w budowie 56 - 

Źródło: Emitent (bardziej szczegółowe informacje na temat rzeczowych środków trwałych zawarte zostały w 
sprawozdaniach finansowych Grupy zawartych w innych częściach niniejszego Prospektu)  
 

Poniżej zamieszone zostało zestawienie nieruchomości posiadanych przez Grupę, które zostały 

zakwalifikowane jako istotne ze względu na kryterium prowadzonej przez Emitenta działalności. 
Nieruchomości zostały przedstawione wraz z podaniem tytułów prawnych, nr księgi wieczystej oraz 

ewentualnych obciążeń. 

Zestawienie istotnych nieruchomości stanowiących środki trwałe 

Lp. Lokalizacja Kw Działki 
Tytuł 

Własności 
Przeznaczenie 
nieruchomości 

Uwagi 

1. 

Gliwice ul. 
Witkiewicza 
(działka z 

budynkiem) 

GL1G/00031
945/9 

457, 474, 
475, 

Użytkowani
e wieczyste 
P.A. NOVA 

Nieruchomość 
zabudowana 

budynkiem o pow. 
użytkowej 858,9  

m2 
wykorzystywanym 

na potrzeby własne 
Emitenta o 

przeznaczeniu 
biurowo – 

socjalnym oraz 
składowo – 

magazynowym 

 

2. 
Racibórz, 

Batorego/Mic
kiewicza 

GL1R/000277
62/1 

3746/99, 
4582/99,  

Własność 
P.A. NOVA 

Nieruchomość 
zabudowana 
budynkiem  

przeznaczonym w 
całości na wynajem. 

 

3. Andrychów 
KR1W/00062

084/4 
1540/115 

Użytkowani
e wieczyste 
P.A. NOVA 

Nieruchomość 
zabudowana 
budynkiem  

przeznaczonym w 
całości na wynajem. 

 

4. 
Gliwice, 
Górnych 

Wałów 42 

GL1G/00075
959/0 

752 
Własność 
P.A. NOVA 

Nieruchomość 
zabudowana 

budynkiem o pow. 
821,9 m2 

wykorzystywanym 
jako siedziba 

Emitenta 

Hipoteka umowna łączna 
kaucyjna w wys. 5.600.000,00 
zł na rzecz Deutsche Bank PBC 

S.A. celem zabezpieczenia 
spłaty wierzytelności z tytułu 

umowy o udzielenie linii 
gwarancyjnej nr 8135-0002 z 

dn. 17.06.2005, oraz odsetek , 
opłat, prowizji i innych kosztów 

związanych z linią 
gwarancyjną. Termin spłaty do 

31.12.2010r. 

5. 
Gliwice, 
Górnych 

Wałów 42 

GL1G/00031
682/7 

751 
Własność 
P.A. NOVA 

Nieruchomość 
zabudowana 

budynkiem o pow. 
821,9 m2 

wykorzystywanym 
jako siedziba 

Emitenta 

Hipoteka umowna łączna 
kaucyjna w wys. 5.600.000,00 
zł na rzecz Deutsche Bank PBC 

S.A. celem zabezpieczenia 
spłaty wierzytelności z tytułu 

umowy o udzielenie linii 
gwarancyjnej nr 8135-0002 z 
dn. 17.06.2005, oraz odsetek, 

opłat, prowizji i innych kosztów 
związanych z linią 

gwarancyjną. Termin spłaty do 
31.12.2010r. 
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6. Chorzów 

KA1C/000176
47/3 

KA1C/000211
24/2 

KA1C/000127
54/1 

KA1C/000127
55/8 

19/4 

19/2, 
31/37 

21/8, 
19/5 

31/35 

Własność 

Park 
Handlowy 
Chorzów 
Sp. z o.o. 

Nieruchomość 
zabudowana 
budynkiem  

przeznaczonym w 
całości na wynajem.  

KA1C/00017647/3 – Hipoteka 
umowna łączna kaucyjna w 

wys. 10.800.000,00 zł na rzecz 
Deutsche Bank PBC S.A. w 

związku z kredytem udzielonym 
na podstawie umowy z dnia 

28.06.2010r. nr KNK\1013053. 
Termin spłaty kredytu 

31.12.2025. Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna w wys. 
750.000,00 zł na rzecz 

Deutsche Bank PBC S.A. w 
związku z kredytem udzielonym 

na podstawie umowy z dnia 
28.06.2010r. nr KNK\1013208. 

Termin spłaty kredytu 
31.12.2010r. 

 

KA1C/00021124/2 – Hipoteka 
umowna łączna kaucyjna w 

wys. 10.800.000,00 zł na rzecz 
Deutsche Bank PBC S.A. w 

związku z kredytem udzielonym 
na podstawie umowy z dnia 

28.06.2010r. nr KNK\1013053. 
Termin spłaty kredytu 

31.12.2025. Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna w wys. 
750.000,00 zł na rzecz 

Deutsche Bank PBC S.A. w 
związku z kredytem udzielonym 

na podstawie umowy z dnia 
28.06.2010r. nr KNK\1013208. 

Termin spłaty kredytu 
31.12.2010r. 

KA1C/00012754/1 – Hipoteka 
umowna łączna kaucyjna w 

wys. 10.800.000,00 zł na rzecz 
Deutsche Bank PBC S.A. w 

związku z kredytem udzielonym 
na podstawie umowy z dnia 

28.06.2010r. nr KNK\1013053. 
Termin spłaty kredytu 

31.12.2025. Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna w wys. 
750.000,00 zł na rzecz 

Deutsche Bank PBC S.A. w 
związku z kredytem udzielonym 

na podstawie umowy z dnia 
28.06.2010r. nr KNK\1013208. 

Termin spłaty kredytu 
31.12.2010r. 

KA1C/00012755/8- Hipoteka 
umowna łączna kaucyjna w 

wys. 10.800.000,00 zł na rzecz 
Deutsche Bank PBC S.A. w 

związku z kredytem udzielonym 
na podstawie umowy z dnia 

28.06.2010r. nr KNK\1013053. 
Termin spłaty kredytu 

31.12.2025. Hipoteka umowna 
łączna kaucyjna w wys. 
750.000,00 zł na rzecz 

Deutsche Bank PBC S.A. w 
związku z kredytem udzielonym 

na podstawie umowy z dnia 
28.06.2010r. nr KNK\1013208. 

Termin spłaty kredytu 
31.12.2010r. 
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7 Przemyśl 
PR1P/000185

66/4 
426, 429, 
430, 442,  

Użytkowani
e wieczyste 

San 
Developme

nt Sp. z 
o.o. 

.Nieruchomość na 
której realizowana 
jest inwestycja w 
postaci realizacji 

galerii handlowej o 
powierzchni najmu 
około 21 tys. m2, 

szczegółowo 
opisana w pkt 

12.5.1 oraz  
13.1.1.1. Prospektu 

Hipoteka umowna kaucyjna do 
wys. 41.069.940,14 EUR na 

rzecz PKO BP S.A. w związku z 
umową kredytu z dnia 

06.05.2010r.  

Hipoteka umowna kaucyjna do 
wys. 16.000.000,00 EUR na 

rzecz PKO BP S.A. w związku z 
umową kredytu z dnia 

06.05.2010r. 

Źródło: Emitent 

 

Poza wymienionymi w tabeli powyżej nieruchomościami będącymi środkami trwałymi, spółka posiada 
rzeczowe aktywa trwałe służące prowadzeniu bieżącej działalności jak poniżej:  

1) Urządzenia techniczne i maszyny, których wartość netto na dzień 31 października 2010 wynosiła  
951 tys. zł, to: 

 sprzęt informatyczny w tym: komplet serwerów o wartości inwentarzowej 
154 tys. zł, 67 komputerów stacjonarnych, 97 notebooków, 32 drukarek, 11 kopiarek,  

6 ploterów; 

 sprzęt budowlany, w tym: 3 koparko ładowarki New Holland, 2 walce, 22 zagęszczarki i stopy 
wibracyjne, 8 młotów wyburzeniowych, 2 piaskarki, 5 agregatów prądotwórczych,  

 elektronarzędzia (wiertarki, szlifierki, piły, kosy) w łącznej ilości około 160 sztuk różnych 
rodzajów, inny sprzęt budowlany (deskowania, rusztowania, betoniarki) , 

2) Środki transportu, których wartość netto na dzień 31 października 2010 wynosiła 2.583  tys. zł, 

to: 1 samochód ciężarowy powyżej 3,5 ton, 12 samochodów dostawczych, 43 samochody 
osobowe, 1 wózek widłowy, 

3) Inne środki trwałe, których wartość netto na dzień 31 października 2010 wynosiła netto  
2.590 tys. zł, to: 

 wyposażenie meblowe pomieszczeń biurowych, kontenery budowlane wykorzystywane jako 

biura budowy,  

 inwestycja w obcym środku trwałym związana z realizacją Galerii Sanowa. 

Na Datę Prospektu Emitent nadal jest w posiadaniu wymienionych aktywów trwałych.  
 

12.3.1 OPIS ZAGADNIEŃ I WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA, 
KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA WYKORZYSTANIE PRZEZ EMITENTA 
RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, ze względu na charakter prowadzonej przez niego działalności, 
obecnie nie występują zagadnienia i wymogi związane z ochroną środowiska, mogące mieć wpływ na 

wykorzystanie przez Emitenta składników rzeczowych aktywów trwałych.  

Emitent podlega wielu przepisom i regulacjom odnoszącym się do używania i ochrony środowiska, które 

mają istotne znaczenie dla prowadzonych projektów deweloperskich. Do najważniejszych z nich należą:  

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r., Nr 129, poz. 902, 
z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z późn. Zm.);  

 ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, 
poz. 638, z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639,  
z późn. zm.); 
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 ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r., Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 1991r., Nr 10, poz. 444 z późn. zm.). 

Emitent nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie działalności, jednakże, 

otrzymuje pewne pozwolenia na gospodarcze korzystanie ze środowiska, pozwolenia wodnoprawne,  
w tym na odprowadzenie wód z wykopów do sieci deszczowej oraz doprowadzanie wody 

i odprowadzenie ścieków, jak również inne decyzje administracyjne wymagane przez przepisy dotyczące 

ochrony środowiska w toku uzyskiwania pozwoleń na budowę w ramach poszczególnych projektów 
inwestycyjnych. 

Prowadząc działalność, Emitent podejmuje wszelkie starania, aby działać zgodnie z przepisami prawa 
i regulacjami dotyczącymi korzystania z gruntów oraz ochrony środowiska naturalnego. Emitent  

nie posiada wiedzy o jakichkolwiek postępowaniach toczących się wobec niego lub co do których istnieje 

realna groźba, że zostaną wszczęte w przyszłości, wynikających z przepisów prawa i regulacji 
dotyczących korzystania z gruntów oraz ochrony środowiska naturalnego, jak również o jakichkolwiek 

zobowiązaniach, które mogą zostać nałożone na Emitenta na podstawie takich przepisów.  

Opisane powyżej wymogi dotyczące ochrony środowiska mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez 

Emitenta wyłącznie aktywów obrotowych. Natomiast, w ocenie Spółki nie istnieją wymogi dotyczące 
ochrony środowiska, które mogłyby wpływać na wykorzystanie przez Emitenta aktywów trwałych.  

 

12.4 BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE 

12.4.1 BADANIA I ROZWÓJ 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz w okresie od 1 stycznia  2010r. do Daty 
Prospektu Grupa Emitenta nie prowadziła działalności badawczo-rozwojowej. 

 

12.4.2 PATENTY I LICENCJE, ZEZWOLENIA I ZNAKI TOWAROWE 

Emitent nie jest właścicielem żadnego patentu, w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo 

własności przemysłowej. Poza licencjami na oprogramowanie komputerowe Emitent na dzień 
zatwierdzenia Prospektu nie posiada żadnych licencji, które byłyby istotne z punktu widzenia działalności 

operacyjnej prowadzonej przez Emitenta i których brak mógłby wypłynąć w sposób niekorzystny na jego 
wyniki finansowe. 

Na mocy decyzji z dnia 10 maja 1995r. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej zarejestrował  znak 

towarowy: 

 

 

 

Powyższy znak towarowy został zgłoszony do rejestracji dnia 2 czerwca 1993r. na rzecz P.A. NOVA 

Polsko –Amerykańsko – Niemiecka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – logo P.A. NOVA 
(świadectwo ochronne nr 84973 z dnia 30 sierpnia 1995r.) 

Emitent posiada licencje na standardowe biurowo – księgowe  oprogramowanie komputerowe. Ponadto 
Emitent posiada licencje na programy komputerowego wspomagania projektowania 

(AutoCAD, ArchiCAD). 

Emitent jest abonentem nazw domen internetowych: 
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 panova.pl  

 pa-nova.com.pl  
 odrzańskieogrody.com 

 odrzańskie ogrody.pl 
 

12.4.3 UZALEŻNIENIE OD PATENTÓW LUB LICENCJI, UMÓW PRZEMYSŁOWYCH, 
HANDLOWYCH LUB FINANSOWYCH ALBO OD NOWYCH PROCESÓW 
PRODUKCYJNYCH 

Emitent nie korzysta w zakresie swojej działalności z patentów i umów  licencyjnych, poza umowami 
licencyjnymi na standardowe biurowe oprogramowanie komputerowe. W normalnej działalności Emitenta 

nie są również wymagane żadne koncesje lub zezwolenia. Emitent nie prowadzi działalności badawczo – 

rozwojowej, a tym samym nie posiada zarejestrowanych patentów. W przyszłości nie jest planowane 
występowanie o rejestrację patentów. 

W ocenie Emitenta w jego działalności nie występują uzależnienia Emitenta od konkretnych umów 
zawartych w normalnym toku działalności, co nie wyklucza istnienia umów, które Emitent uznaje 

za istotne (znaczące) z punktu widzenia jego działalności i rentowności. Umowy te wymienione zostały  
w pkt 12.6 Prospektu. 

 

12.5 INWESTYCJE 

W niniejszym punkcie zostały zaprezentowane inwestycje Grupy Emitenta w wartości niema terialne 

i prawne, rzeczowe aktywa trwałe oraz aktywa finansowe. Projekty inwestycyjne Grupy Emitenta 
prowadzone w ramach podstawowej działalności operacyjnej Grupy P.A. NOVA zostały opisane  

w punkcie 11.1.5 Prospektu. 

 

12.5.1 GŁÓWNE INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W OKRESIE OBJĘTYM HISTORYCZNYMI 
INFORMACJAMI FINANSOWYMI 

Tabela: Główne inwestycje Grupy Emitenta w latach 2007-2009 i w I-III kwartałach 2010r. (tys. PLN) 

Nazwa zadań 
I-III 

kwartały 
2010  

2009 2008 2007 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

64 978 43 437 16 392 4 324 

Wartości niematerialne i prawne 84 47 66 124 

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 64 894  43 390 16 326 4 200 

Nowa siedziba Emitenta 0  734 1 778 2 308 

Galeria SANOWA 55 558 41 879 12 413 0 

Galeria Andrychów 0 242 0 0 

Budynek Racibórz 0 30 0 0 

Park Handlowy Chorzów 8 377 0 0 0 

Urządzenia techniczne i maszyny 340 255 423 711 

Środki transportu 585 214 911 1 121 

Inne środki trwałe 34 36 801 60  

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 

11 839 3 078 34 055 11 053 

Działka Kędzierzyn-Koźle 79 738 17 292 0 

Działka Przemyśl 0 0 12 3 703 

Działka Racibórz 1 149 0 8 3 170 

Nieruchomość Stalowa Wola 2 0 2 691 0 

Nieruchomość Zamość 0 77 1 165 4 180 

Nieruchomość Kłodzko 0 0 5 614 0 

Galeria Andrychów 0 0 4 770 0 
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Nazwa zadań 
I-III 

kwartały 
2010  

2009 2008 2007 

Nieruchomość Chorzów 0 129 127 0 

Nieruchomość Grodowa 11 0 1 777 0 0 

Nieruchomość Końskie 3 810 0 0 0 

Nieruchomość Skawina 4 394 58 0 0 

Nieruchomość Bielsko-Biała 0 299 2 376 0 

Nieruchomość Gorlice 2 405 0 0 0 

Aktywa finansowe w jednostkach powiązanych, w tym: 16 277 8 909 5 555 70 

Nabycie aktywów finansowych  8 540 7 559 5 555 0 

Udziały San Development 0 1 010 5 555 0 

Galeria Zamoyska 0 6 045 0 0 

Supernova 0 504 0 0 

Planowana inwestycja w Jaworznie 8 540 0 0 0 

Pozostałe 0 0 0 0 

Udzielone pożyczki 7 737 1 350 0 70 

San Development 0 0 0 70 

Supernova  300 1 110 0 0 

Galeria Zamoyska  50 300 0 0 

Park Handlowy Chorzów 40 0 0 0 

CMX Park 1 Sp. z o.o. 7 347 0 0 0 

Pozostałe inwestycje 6 031 89 1 003 2 500 

Razem 99 125 55 513 57 005 17 947 

Źródło: Emitent 

 

W latach 2007-2009 oraz w okresie od 1 stycznia 2010r. do Daty Prospektu Grupa Emitenta realizowała 

głównie inwestycje związane z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych w związku z realizacją  

przez spółkę zależną Emitenta San Development Sp. z o.o. budowy galerii handlowej SANOWA 
w Przemyślu. 

Ponadto Emitent realizował transakcje nabycia nieruchomości inwestycyjnych na własny rachunek  
oraz dokonywał inwestycji w aktywa finansowe poprzez inwestycje w spółki celowe realizujące 

poszczególne projekty Emitenta. 

Rok 2007 

Dokonane w 2007r. inwestycje w wartości niematerialne i prawne w kwocie 0,1 mln zł dotyczyły głównie 

nabytego oprogramowania komputerowego. 

W 2007 roku Emitent realizował inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe dotyczące adaptacji budynku 

przy ul. Grodowej w Gliwicach celem przeznaczenia go na nową siedzibę Emitenta (nakłady poniesione  

w 2007r. wyniosły 2,3 mln zł). Ponadto w czerwcu oddano do użytkowania obiekt handlowo-usługowo-
biurowy w Raciborzu, zrealizowany przez Emitenta na własny rachunek. Źródłem finansowania inwestycji 

były środki własne Emitenta.  

W zakresie inwestycji w nieruchomości na własny rachunek Emitent nabył nieruchomość w Raciborzu  

za kwotę 3,2 mln zł w celu realizacji kolejnego obiektu handlowo-usługowego. Ponadto Emitent dokonał 
zakupu nieruchomości gruntowych w Przemyślu o łącznej powierzchni 3,7 ha za kwotę 3,7 mln zł. 

Inwestycje finansowane była ze środków pochodzących z emisji Akcji Serii D. W 2007r. Emitent dokonał 

również zakupu nieruchomości w Zamościu za kwotę 4,2 mln zł. 
Ponadto w 2007 r. Emitent przekazał na rzecz spółki San Development kwotę 70 tys. zł w ramach 

podpisanej umowy pożyczki. Ponadto Emitent udzielił w 2007r. pożyczki w kwocie 2 ,5 mln zł osobie 
fizycznej, celem doprowadzenia do wspólnej realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. Z uwagi na fakt, 

iż realizacja ww. przedsięwzięcia nie doszła do skutku, pożyczka została zwrócona w 2009r.  
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Rok 2008 

Dokonane w 2008r. inwestycje w wartości niematerialne i prawne w kwocie 0,1 mln zł dotyczyły głównie 

nabytego oprogramowania komputerowego. 

W 2008r. spółka San Development Sp. z o.o. kontynuowała inwestycje w galerię handlowej SANOWA 

w Przemyślu. Nakłady poniesione na ten cel w 2008r. obejmowały prace przygotowawcze oraz pierwsze 

prace budowlane wykonane przez Emitenta i wyniosły łącznie 12,4 mln zł.  Inwestycja finansowana była 
z pożyczek udzielonych przez udziałowców spółki. Ponadto Emitent kontynuował inwestycję dotyczącą 

nowej siedziby Spółki. Nakłady poniesione w 2008r. wyniosły 1,8 mln zł . 

W czerwcu 2008r. Emitent nabył 572 udziały w spółce San Development Sp. z o.o. za kwotę 5,5 mln zł  

i tym samym stał się dominującym udziałowcem spółki. Inwestycja została sfinansowana ze środków 

uzyskanych w drodze emisji Akcji Serii D. 

Ponadto, w 2008r. Emitent zrealizował transakcję nabycia nieruchomości o powierzchni 3,3 ha  

w Kędzierzynie-Koźlu za kwotę 17,3 mln zł oraz nieruchomości gruntowych w Stalowej Woli (2,7 mln zł) 
z przeznaczeniem na wybudowanie obiektu handlowego na własny rachunek.  

Dodatkowo, Emitent nabył nieruchomość w Kłodzku (5,6 mln zł) w celu zrealizowania na niej inwestycji 
budowlanych dla swoich partnerów handlowych. 

Zrealizowane w 2008r. inwestycje w nieruchomości sfinansowane zostały z wpływów z emisji  

Akcji Serii D. 

 

Rok 2009 

Zrealizowane w 2009r. inwestycje w wartości niematerialne i prawne w łącznej wysokości 0,05 mln zł 

dotyczyły głównie nabytego oprogramowania komputerowego. 

W 2009r. San Development Sp. z o.o. kontynuowała realizację inwestycji związanej z budową galerii 
handlowej w Przemyślu, finansowanej ze środków pochodzących z emisji Akcji Serii D. Nakłady 

poniesione w 2009r. wyniosły łącznie 41,9 mln zł. 

W marcu 2009r. Emitent zawarł umowę spółki Galeria Zamoyska Sp. z o.o. będącej spółką celową  

dla realizacji galerii handlowej w Zamościu. Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 6,0 mln zł. 
Wszystkie udziały nowo utworzonej spółki zostały objęte i opłacone przez Emitenta. Ponadto w marcu 

2009r. Emitent zawarł umowę spółki SUPERNOVA Sp. z o.o. (kapitał zakładowy 0,5 mln zł), której 

podstawowa działalność obejmuje prowadzenie działalności restauracyjnej i gastronomicznej. Inwestycje 
zostały sfinansowane ze środków własnych Emitenta. Inwestycje w aktywa finansowe dokonane przez 

Emitenta w 2009r. obejmowały również pożyczki udzielone spółkom zależnym (Supernova Sp. z o.o. – 
1,1 mln zł, Galeria Zamoyska Sp. z o.o. – 0,3 mln zł). 

I-III kwartały 2010r. 

W okresie od stycznia do września 2010r. spółka San Development Sp. z o.o. kontynuowała realizację 
budowy Galerii SANOWA. Nakłady poniesione w tym okresie wyniosły 55,6 mln zł i obejmowały głównie 

realizowane prace budowlane i wykończeniowe oraz tzw. koszty miękkie, związane m.in. 
z komercjalizacją obiektu.  

Ponadto w marcu 2010r. spółka Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o. rozpoczęła realizację obiektu 

handlowego (retail parku) w Chorzowie o powierzchni 3,4 tys. m2.  Budowa została ukończona w sierpniu 
2010r., następnie obiekt został oddany do użytkowania i we wrześniu 2010r. inwestycja została 

ostatecznie rozliczona. Łączne nakłady poniesione na ten cel w I-III kwartałach 2010r. wyniosły 8,4 mln 
zł. 

W analizowanym okresie Emitent nabył nieruchomości inwestycyjne w Końskiem i w Skawinie 
(za odpowiednio 3,8 mln zł i 4,4 mln zł). Ponadto Emitent nabył nieruchomość w Gorlicach za kwotę 2,4 

mln zł oraz udzielił spółce CMX Park 1 Sp. z o.o. pożyczki w kwocie 7,4 mln zł (umowa pożyczki została 

opisana w punkcie 13.1.2.9 Prospektu). 
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W związku z podpisaną z GC INVESTMENT S.A. przedwstępną warunkową umową sprzedaży udziałów  

w spółce celowej, opisaną w punkcie 12.6.1.19 Prospektu, we wrześniu 2010r. Emitent dokonał wpłaty 
zaliczki na poczet ceny za udziały w wysokości 8,5 mln zł (docelowo Emitent zakupi 50% udziałów  

w spółce celowej za kwotę 12,0 mln zł). Spółka celowa realizować będzie wspólne przedsięwzięcie 
inwestycyjne stron umowy, polegające na budowie i komercjalizacji galerii handlowej wraz z obiektami 

towarzyszącymi, zlokalizowanej w Jaworznie.  

30 września 2010r. – Data Prospektu 

W okresie od 30 września 2010 r. do Daty Prospektu Grupa Emitenta poniosła nakłady inwestycyjne w 

łącznej kwocie 7,6 mln zł, z czego 6,5 mln zł dotyczyło nakładów na realizację Galerii SANOWA, 
a 1,1 mln zł dotyczyło zakupu środków trwałych przez Grupę Emitenta. 

 

12.5.2 OBECNIE PROWADZONE INWESTYCJE 

Wszystkie inwestycje prowadzone przez Grupę Emitenta w Dacie Prospektu realizowane są w kraju.  

W Dacie Prospektu Emitent kontynuuje rozpoczęte w okresie objętym historycznymi informacjami 
finansowymi do Daty Prospektu inwestycje własne w następujące obiekty handlowe:  

Tabela: Inwestycje prowadzone przez Grupę Emitenta w Dacie Prospektu  (tys. zł) 

Obiekt 
handlowy 

Lokalizacja Inwestor 

Planowany 
termin 

oddania do 
użytkowania 

Nakłady 
poniesione do 

Daty 
Prospektu 

Nakłady do 
poniesienia do 
końca 2010r. 

Źródło 
finansowania 

Galeria 
SANOWA 

Przemyśl 
San Development 

Sp. z o.o. 
4Q 2010 128 823 6 677 

Emisja Akcji 
Serii D, kredyt 
inwestycyjny 

Źródło: Emitent. 
 

Galeria SANOWA została oddana do użytkowania w październiku 2010r. (w dniu 26 października 2010r. 

dokonano otwarcia galerii), jednak do Daty Prospektu nie została jeszcze w całości rozliczona. 
Według stanu na Datę Prospektu, obiekt jest w około 92% skomercjalizowany. 

12.5.3 PLANOWANE INWESTYCJE  

Według stanu na Datę Prospektu plany Grupy Emitenta obejmują dokończenie realizacji prowadzonych 
obecnie projektów związanych z budową obiektów handlowych na własny rachunek oraz rozpoczęcie 

kolejnych projektów: 

 Galeria Zamoyska w Zamościu (11-14 tys. m2 powierzchni najmu) – łączne nakłady 30,0 mln zł; 

 obiekt handlowy w Kędzierzynie-Koźlu (21-23 tys. m2 powierzchni najmu) – łączne nakłady 120,0 

mln zł; 

 Retail park w Stalowej Woli (2-3 tys. m2 powierzchni najmu) – łączne nakłady 5,0 mln zł. 

 

Tabela: Planowane inwestycje Grupy Emitenta (tys. zł) 

Obiekt 
handlowy 

Lokalizacja Inwestor 

Planow
any 

termin 
rozpocz

ęcia 
inwesty

cji 

Planow
any 

termin 
oddania 

do 
użytko
wania 

Nakłady do poniesienia 

Źródło 
finansowania 

Do 
końca 
2010r. 

2011 2012 

Galeria 
Zamoyska 

Zamość 
Galeria 

Zamoyska Sp. z 
o.o. 

2011 2011 0 30 000 0 

Emisja Akcji 
Serii E (10 mln 
PLN), kredyt 
inwestycyjny 
(pozostała 
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kwota) 

 

 

Park 
Handlowy 
Stalowa 

Wola 

Stalowa Wola Emitent 2011 2011 0 5 000 0 Środki własne 

Galeria 
Odrzańskie 

Ogrody 
Kędzierzyn-Koźle Emitent 2011 2012 0 60 000 60 000 

Emisja Akcji 
Serii E (36 mln 
PLN), kredyt 

inwestycyjny w 
wysokości 
(pozostała 

kwota) 

 

Źródło: Emitent. 

Zamiarem Emitenta jest sprzedaż obiektów w Zamościu i Kędzierzynie-Koźlu inwestorom branżowym 

lub finansowym w ciągu dwóch lat od momentu oddania do użytkowania. Obiekt handlowy w Stalowej 
Woli wykorzystywany będzie do prowadzenia działalności związanej z wynajmem powierzchni handlowej. 

Ponadto w dniu 26 listopada 2010 r. Emitent nabył od GC Investment S.A. nieruchomość w Jaworznie  

o powierzchni 7,9932 ha, na której Grupa zamierza zrealizować w przyszłości galerię handlową.  
Cena netto nabytej nieruchomości wyniosła 35 mln zł. Inwestycja będąca wspólnym przedsięwzięciem 

Emitenta i spółki GC Investment S.A. realizowana będzie przez utworzoną w dniu 26 listopada 2010 r. 
spółkę celową GC. NOVA Sp. z o.o. W Dacie Prospektu Emitent posiada 50% udziałów w utworzonej 

spółce celowej. W dniu 26 listopada 2010 r. Emitent zawarł przedwstępną umowę sprzedaży 

nieruchomości w Jaworznie spółce celowej GC. NOVA Sp. z o.o. za cenę netto 46 mln zł. W Dacie 
Prospektu nie jest znany szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji. 

Szacunkowe nakłady na realizację inwestycji wynoszą 150-160 mln zł bez kosztów pozyskania 
nieruchomości (co powoduje, że w związku z posiadanym 50% udziałem w spółce celowej, szacunkowe 

nakłady do poniesienia przez Emitenta wyniosą 75-80 mln zł), a szacowana powierzchnia najmu 
planowanego obiektu wyniesie od 32 do 37,5 tys. m2. Przewidywany termin realizacji inwestycji to II 

połowa 2013r. Szczegółowe informacje dotyczące umowy nabycia nieruchomości oraz przedwstępnej 

umowy jej sprzedaży zostały zamieszczone w punktach 12.6.1.24 i 12.6.1.25 Prospektu.  
Zakup nieruchomości został zrealizowany ze środków własnych Emitenta. 

Poza opisanymi powyżej inwestycjami Grupa Emitenta nie podjęła żadnych wiążących decyzji 
dotyczących inwestycji.  

W planach Grupy P.A. NOVA jest pozyskanie bazy sprzętowo-magazynowej dla Emitenta celem 

zastąpienia istniejącej bazy zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Witkiewicza 12. Pozyskanie nowej bazy 
sprzętowo-magazynowej uzależnione jest od znalezienia atrakcyjnej nieruchomości o odpowiedniej 

lokalizacji. 

Ponadto Grupa Emitenta nie wyklucza dokonania inwestycji kapitałowych w podmioty prowadzące 

działalność na rynku usług budowlanych. W ocenie Emitenta, na Datę Prospektu ocena możliwości 
realizacji tego typu inwestycji nie jest możliwa. 

Grupa Emitenta realizuje plany inwestycyjne aktywnie poszukując atrakcyjnych nieruchomości,  

na których możliwa będzie realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych zarówno na własny rachunek , 
jak i na zlecenie partnerów handlowych. 

 

12.5.4 PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FUNDUSZY POTRZEBNYCH DO ZREALIZOWANIA 
INWESTYCJI   

Przewidywane źródła funduszy potrzebnych do zrealizowania inwestycji Grupy Emitenta zostały 
wskazane w tabelach w punktach 12.5.2 i 12.5.3 Prospektu powyżej. 
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12.6 ISTOTNE UMOWY 

12.6.1 PODSUMOWANIE WSZYSTKICH ISTOTNYCH UMÓW ZAWIERANYCH 
W NORMALNYM TOKU DZIAŁALNOŚCI, KTÓRYCH STRONĄ JEST EMITENT  

Dla zobrazowania działalności Emitenta poniżej przedstawiono wykaz istotnych umów zawartych  

przez Emitenta w normalnym toku działalności. 

Umowy zestawione poniżej zakwalifikowane zostały jako istotne ze względu na wartość przekraczającą 
10 % kapitałów własnych Emitenta lub ze względu na kryterium znaczenia danej umowy 

dla prowadzonej przez Emitenta działalności. 

 

Rok 2007 

12.6.1.1 Umowa sprzedaży nieruchomości z dnia 12 marca 2007r.  

W dniu 12 marca 2007r., została zawarta we Wrocławiu, w formie aktu notarialnego (Repertorium 

1701/2007) przed notariuszem Bartoszem Masternakiem z Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta 
Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, (Rynek numer 7) pomiędzy Emitentem 

(„Sprzedający”) a Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu („Kupujący”) 
umowa sprzedaży nieruchomości („Umowa”). 

Zgodnie z Umową Sprzedający sprzedał Kupującemu prawo własności nieruchomości zabudowanej 

samoobsługowym domem towarowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 

Zawarcie Umowy było następstwem wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 24 grudnia  

2003r. (Repertorium A 19032/2003) zmienionej następnie aneksem. 

Wartość Umowy wyniosła 27.430.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta trzydzieści 

tysięcy złotych) powiększona o podatek od towarów i usług. 

Sprzedający udzielił Kupującemu rękojmi i gwarancji dotyczącej budynku i infrastruktury wewnętrznej. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego 

rodzaju. 

Podpisana umowa została uznana za istotną ze względu na wartość przekraczającą 10 % kapitałów 

własnych Emitenta. 

 

12.6.1.2 Umowa o roboty budowlane nr 4/2007 z 27 kwietnia 2007r.  

W dniu 27 kwietnia 2007r., we Wrocławiu, pomiędzy Emitentem („Zleceniobiorca”), a Kaufland Polska 
Markety Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu („Zleceniodawca”) została zawarta umowa o roboty 

budowlane nr 4/2007 („Umowa”). 

W związku z planami Zleceniodawcy, który oświadczył, że na nieruchomości gruntowej, 

zamierza wybudować samoobsługowy dom handlowy według standardów firmy Kaufland - 

Zleceniodawca zlecił a Zleceniobiorca przyjął do wykonania wzniesienie na wskazanej nieruchomości 
budynku przeznaczonego na działalność domu towarowego z urządzeniami zewnętrznymi (zwłaszcza 

wszystkimi wymaganymi drogami komunikacyjnymi, dojazdowymi, wyjazdowymi i zaopatrzeniowymi, 
parkingiem na samochody osobowe, wszystkimi przyłączami do sieci, uzbrojeniem terenu, 

które są niezbędne dla funkcjonowania budynku) zgodnie z opisem budowy i planami oraz w celu  

ich późniejszego użytkowania. 

Wynagrodzenie zostało ustalone jako cena stała, ryczałtowa i obejmowało wszystkie prace niezbędne  

dla otwarcia i funkcjonowania obiektu. Wynagrodzenie uwzględniało wykonanie dzieła bazując na opisie 
technicznym standardu budowlanego Kaufland HAHO 3000, wraz z załącznikami i aneksami oraz  

po uzyskaniu ostatecznego, wykonalnego i niepodlegającego zaskarżeniu przed sądami 
administracyjnymi pozwolenia na budowę.  
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Wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy wyniosła 44.999.000,00 zł (słownie: czterdzieści 

cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) powiększona o podatek od towarów 
i usług. 

W trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, Zleceniobiorca miał obowiązek przestrzegania wszystkich 
powszechnie obowiązujących przepisów i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację 

przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: miejscowego planu zagospodarowania terenu lub decyzji 

o warunkach zabudowy, jeżeli były one wymagane zgodnie z przepisami o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym dla realizacji przedmiotu Umowy oraz decyzji o pozwoleniu 

na budowę. 

Strony Umowy ustaliły, że zakończenie robót nastąpi z dn iem 23 stycznia 2008r. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego 

rodzaju tj. regulowały w szczególności zasady płatności, zasady wstrzymania robót budowlanych, relacje 
z podwykonawcami, kwestie zagospodarowania i wyposażenia placu budowy, zasady rękojmi i gwarancji, 

odpowiedzialność za wady, kar umownych, przypadki odstąpienia od Umowy.  

Umowa została zrealizowana zgodnie z ustalonym terminem. 

Podpisana umowa została uznana za istotną ze względu na wartość przekraczającą 10 % kapitałów 
własnych Emitenta. 

 

12.6.1.3 Umowa sprzedaży nieruchomości z dnia 18 maja 2007r.  

W dniu 18 maja 2007r., została zawarta we Wrocławiu, w formie aktu notarialnego (Repe rtorium 

3526/2007) - przed notariuszem Bartoszem Masternakiem z Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta 
Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, (Rynek numer 7) pomiędzy Emitentem 

(„Sprzedający”), a Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu („Kupujący”) 

umowa sprzedaży nieruchomości („Umowa”). 

Zgodnie z Umową Sprzedający sprzedał Kupującemu prawo użytkowania wieczystego  nieruchomości 

oraz prawo własności budynków – samoobsługowego domu towarowego, trafostacji oraz budowli 
i innych urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość, znajdujących się na tej nieruchomości. 

Zawarcie Umowy było następstwem wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 24 maja 
2005r.(Repertorium A 1858/2005) zmienionej następnie aneksem. 

Wartość Umowy wyniosła 21.165.437,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto sześćdziesiąt pięć 

tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych) powiększona o podatek od towarów i usług.  

Sprzedający udzielił Kupującemu rękojmi i gwarancji dotyczącej budynku i infrastruktury wewnętrznej.  

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego 
rodzaju. 

Podpisana umowa została uznana za istotną ze względu na wartość przekraczającą 10 % kapitałów 

własnych Emitenta. 

 

12.6.1.4 Umowa o roboty budowlane nr 6/2007 z 20 lipca 2007r.  

Z dniem 3 września 2007r. Emitent otrzymał datowaną na 20 lipca 2007r. umowę o roboty budowlane 

nr 6/2007, zawartą pomiędzy Emitentem („Zleceniobiorca”), a Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. 

Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu („Zleceniodawca”) („Umowa”). 

W związku z planami Zleceniodawcy, który oświadczył, że na nieruchomości o łącznej powierzchni 

całkowitej 17.764 m2, zamierza wybudować samoobsługowy dom handlowy według standardów firmy 
Kaufland - Zleceniodawca zlecił a Zleceniobiorca przyjął do wykonania wzniesienie na wskazanych 

nieruchomościach budynku przeznaczonego na działalność domu towarowego z urządzeniami 
zewnętrznymi (zwłaszcza wszystkimi wymaganymi drogami komunikacyjnymi, dojazdowymi, 

wyjazdowymi i zaopatrzeniowymi, parkingiem na samochody osobowe, wszystkimi przyłączami do sieci, 

uzbrojeniem terenu, które są niezbędne dla funkcjonowania budynku) zgodnie z opisem budowy  
i planami oraz w celu ich późniejszego użytkowania. 
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Wynagrodzenie zostało ustalone jako cena stała, ryczałtowa i obejmowało wszystkie prace niezbędne  

dla otwarcia i funkcjonowania obiektu. Wynagrodzenie uwzględniało wykonanie dzieła bazując na opisie 
technicznym standardu budowlanego Kaufland HAHO 3000, wraz z załącznikami i aneksami  

oraz po uzyskaniu ostatecznego, wykonalnego i niepodlegającego zaskarżeniu przed sądami 
administracyjnymi pozwolenia na budowę.  

Wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy wyniosła 25.456.344,00 zł (słownie: dwadzieścia 

pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote) powiększona  
o podatek od towarów i usług. 

W trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, Zleceniobiorca miał obowiązek przestrzegania wszystkich 
powszechnie obowiązujących przepisów i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację 

przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: miejscowego planu zagospodarowania terenu lub decyzji 

o warunkach zabudowy, jeżeli były one wymagane zgodnie z przepisami o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym dla realizacji przedmiotu Umowy oraz decyzji o pozwoleniu 

na budowę. 

Strony Umowy ustaliły, że zakończenie robót nastąpi z dniem 11 grudnia 2007r. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego 
rodzaju tj. regulowały w szczególności zasady płatności, zasady wstrzymania robót budowlanych, relacje 

z podwykonawcami, kwestie zagospodarowania i wyposażenia placu budowy, zasady rękojmi i gwarancji, 

odpowiedzialność za wady, kar umownych, przypadki odstąpienia od Umowy.  

Umowa została zrealizowana zgodnie z ustalonym terminem. 

Podpisana umowa została uznana za istotną ze względu na wartość przekraczającą 10 % kapitałów 
własnych Emitenta. 

 

Rok 2008 

12.6.1.5 Umowa o roboty budowlane nr 1/2008 z 2 lipca 2008r.  

Z dniem 2 lipca 2008r. Emitent otrzymał datowaną na dzień 14 maja 2008r. umowę o roboty budowlane 
nr 1/2008, zawartą pomiędzy Emitentem („Zleceniobiorca”), a Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. 

Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu („Zleceniodawca”) („Umowa”). 

W związku z planami Zleceniodawcy, który oświadczył, że na nieruchomości gruntowej zamierza 

wybudować samoobsługowy dom handlowy według standardów firmy Kaufland.  

Zleceniodawca zlecił a Zleceniobiorca przyjął do wykonania wzniesienie na wskazanych nieruchomościach 
budynku przeznaczonego na działalność domu towarowego z urządzeniami zewnętrznymi (zwłaszcza 

wszystkimi wymaganymi drogami komunikacyjnymi, dojazdowymi, wyjazdowymi i zaopatrzeniowymi, 
parkingiem na samochody osobowe, wszystkimi przyłączami do sieci, uzbrojeniem terenu,  

które są niezbędne dla funkcjonowania budynku) zgodnie z opisem budowy i planami oraz w celu  

ich późniejszego użytkowania. 

Wynagrodzenie zostało ustalone jako cena stała, ryczałtowa i obejmowało wszystkie prace niezbędne  

dla otwarcia i funkcjonowania obiektu. Wynagrodzenie uwzględniało wykonanie dzieła bazując na opisie 
technicznym standardu budowlanego Kaufland HAHO 3000, wraz z załącznikami i aneksami 

oraz po uzyskaniu ostatecznego, wykonalnego i niepodlegającego zaskarżeniu przed sądami 

administracyjnymi pozwolenia na budowę.  

Wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy wyniosła 30.799.900,00 zł (słownie: trzydzieści 

milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) powiększona o podatek  
od towarów i usług. 

W trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, Zleceniobiorca miał obowiązek przestrzegania wszystkich 
powszechnie obowiązujących przepisów i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację 

przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: miejscowego planu zagospodarowania terenu lub decyzji  

o warunkach zabudowy, jeżeli były one wymagane zgodnie z przepisami o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym dla realizacji przedmiotu Umowy oraz decyzji o pozwoleniu 

na budowę. 
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Strony Umowy ustaliły, że zakończenie robót nastąpi z dniem 19 grudnia 2008r.  

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach 
tego rodzaju tj. regulowały w szczególności zasady płatności, zasady wstrzymania robót budowlanych, 

relacje z podwykonawcami, kwestie zagospodarowania i wyposażenia placu budowy, zasady rękojmi  
i gwarancji, odpowiedzialność za wady, kar umownych, przypadki odstąpienia od Umowy. 

Umowa została zrealizowana zgodnie z ustalonym terminem. 

Podpisana umowa została uznana za istotną ze względu na wartość przekraczającą 10 % kapitałów 
własnych Emitenta. 

 

12.6.1.6 Umowa sprzedaży z dnia 27 maja 2008r.  

W dniu 27 maja 2008r. została zawarta w Warszawie, w formie aktu notarialnego 

(Repertorium A 8982/2008) przed notariuszem Renatą Izdebską – Skwarą, zastępcą Magdaleny 
Proniewicz notariusza w Warszawie (ul. Gałczyńskiego 4) pomiędzy Emitentem („Sprzedający) a spółką 

pod firmą Tesco (Polska) Spółka z o.o. w Krakowie („Kupujący”) umowa sprzedaży nieruchomości 
(„Umowa”). 

Zawarcie Umowy było następstwem wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży i umowy dzierżawy 
zawartej w dniu 19 października 2006r. (Repertorium A nr 15437/2006), zmienionej następnie w dniu 

27 sierpnia 2007r. (Repertorium A nr 14663/2007), zmienionej następnie w dniu 9 stycznia 2008r. 

(Repertorium A nr 597/2008) oraz zmienioną w dniu 29 stycznia 2008r. (Repertorium A nr 1548/2008). 

Zgodnie z Umową Sprzedający sprzedał Kupującemu prawo własności nieruchomości gruntowej o łącznej 

powierzchni 15.480m2, wraz z prawem własności budynku i infrastruktury wewnętrznej , 
a także pozostałych naniesień na nieruchomości w stanie wolnym od wad prawnych lub ograniczeń  

w rozporządzaniu bądź posiadaniu. 

Wartość Umowy wyniosła 18.129.456,95 zł (słownie: osiemnaście milionów sto dwadzieścia dziewięć 
tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) powiększona o podatek  

od towarów i usług. 

Na podstawie Umowy sprzedano również na rzecz Kupującego majątkowe prawa autorskie 

do pełnobranżowego projektu budowlanego, pełno branżowego projektu wykonawczego a także pełno 
branżowej dokumentacji powykonawczej budynku i infrastruktury wewnętrznej znajdujących się  

na nieruchomości za cenę netto w kwocie 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) powiększona 

o podatek od towarów i usług. 

Sprzedający udzielił Kupującemu rękojmi i gwarancji dotyczącej budynku i infrastruktury wewnętrznej.  

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. 

Podpisana umowa została uznana za istotną ze względu na wartość przekraczającą 10 % kapitałów 

własnych Emitenta. 

 

12.6.1.7 Umowa o roboty budowlane z dnia 9 grudnia 2008r.  

Z dniem 9 grudnia 2008r. Emitent otrzymał datowaną na 5 listopada 2008r. umowę o roboty budowlane 
zawartą pomiędzy Emitentem („Zleceniobiorca”) a Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą 

we Wrocławiu („Zleceniodawca”) („Umowa”). 

W związku z planami Zleceniodawcy, który oświadczył, iż na nieruchomości o łącznej powierzchni 15.117 
m2 zamierza wybudować samoobsługowy dom towarowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą według 

standardów firmy Kaufland – Zleceniodawca zlecił a Zleceniobiorca przyjął do wykonania wybudowanie w 
systemie „pod klucz” na wskazanych nieruchomościach budynku przeznaczonego na działalność 

samoobsługowego domu towarowego Kaufland wraz z towarzyszącą infrastrukturą (zwłaszcza wszystkimi 
wymaganymi drogami komunikacyjnymi, dojazdowymi, wyjazdowymi i zaopatrzeniowymi, parkingiem 

na samochody osobowe, wszystkimi przyłączami do sieci, uzbrojeniem terenu, które są niezbędne  

dla funkcjonowania budynku) zgodnie z opisem budowy i planami oraz w celu ich późniejszego 
użytkowania. 
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Wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy wyniosła łącznie 22.366.535,36 zł (słownie: 

dwadzieścia dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złoty trzydzieści sześć 
groszy) powiększona o podatek od towarów i usług. 

Wynagrodzenie zostało ustalone jako cena stała, ryczałtowa i obejmowało wszystkie prace niezbędne 
dla otwarcia i funkcjonowania obiektu . Wynagrodzenie uwzględniało wykonanie dzieła bazując na opisie 

technicznym standardu budowlanego Kaufland HAHO 3000, wraz z załącznikami i aneksami  

oraz po uzyskaniu ostatecznego, wykonalnego i niepodlegającego zaskarżeniu przed sądami 
administracyjnymi pozwolenia na budowę. 

W trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, Zleceniobiorca miał obowiązek przestrzegania wszystkich 
powszechnie obowiązujących przepisów i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację 

przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: miejscowego planu zagospodarowania terenu lub decyzji  

o warunkach zabudowy, jeżeli były one wymagane zgodnie z przepisami o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym dla realizacji przedmiotu Umowy oraz decyzji o pozwoleniu 

na budowę. 

Strony Umowy ustaliły, że zakończenie robót nastąpi z dniem 20 lutego 2009r.  

Warunki Umowy nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego rodzaju 
tj. regulowały w szczególności zasady płatności, zasady wstrzymania robót budowlanych, 

relacje z podwykonawcami, kwestie zagospodarowania i wyposażenia placu budowy, zasady rękojmi  

i gwarancji, odpowiedzialność za wady, kar umownych, przypadki odstąpienia od Umowy.  

Umowa została zrealizowana zgodnie z ustalonym terminem. 

Podpisana umowa została uznana za istotną ze względu na wartość przekraczającą 10 % kapitałów 
własnych Emitenta. 

 

12.6.1.8 Przedwstępna umowa sprzedaży z dnia 27 listopada 2008r.  

W dniu 27 listopada 2008r. została zawarta, w formie aktu notarialnego pomiędzy Emitentem 

(„Sprzedający”) i Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu („Kupujący”) 
przedwstępna umowa sprzedaży („Umowa”). 

Przedmiotem Umowy było zobowiązanie stron do zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej  
na Kupującego prawo własności nieruchomości o powierzchni ok. 20.000 m2 oraz zobowiązanie 

Sprzedającego do uzyskania na własny koszt i własnym staraniem oraz przeniesienie na Kupującego 

ostatecznych, wykonalnych i niezaskarżalnych przed sądami administracyjnymi decyzji o pozwoleniu 
na budowę samoobsługowego domu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym kompletnym 

układem drogowym na i poza nieruchomością opisaną powyżej. 

Strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w terminie 

do dnia 30 listopada 2010r. 

Wartość Umowy wyniosła 9.800.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset tysięcy złotych) 
powiększona o podatek od towarów i usług. 

Po uzyskaniu ostatecznych, wykonalnych i nie podlegających zaskarżeniu przed  sądami 
administracyjnymi decyzji o pozwoleniach na budowę umożliwiających budowę samoobsługowego 

obiektu handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą Sprzedający zobowiązał się do przedłożenia 

Kupującemu do akceptacji ryczałtowego kosztorysu wykonania samoobsługowego domu handlowego 
„pod klucz” wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kompletnym układem komunikacyjnym,  

w tym infrastrukturą położoną poza obszarem przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z decyzją  
o pozwoleniu na budowę samoobsługowego domu handlowego, planem sytuacyjnym oraz z opisem 

budowlanym i innymi aktami administracyjnymi, wydanymi w związku z powyższym pozwoleniem  
na budowę oraz warunkami Kupującego zawartymi w projekcie umowy o generalne wykonawstwo 

inwestycji przygotowanym przez Kupującego. Kosztorys ryczałtowy stanowić będzie ofertę Sprzedającego 

zawarcia umowy o generalne wykonawstwo inwestycji w brzmieniu zaproponowanym przez Kupującego  
z uwzględnieniem zmian wynikających z kosztorysu ryczałtowego. Powyższa oferta będzie ważna przez 

okres dwóch miesięcy od dnia jej złożenia Kupującemu. W przypadku zaakceptowania przez Kupującego 
kosztorysu ryczałtowego sporządzonego przez Sprzedającego zgodnie z zapisami powyżej, Kupujący 

udzieli Sprzedającemu zlecenia na budowę samoobsługowego domu handlowego wraz z infrastrukturą 
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towarzyszącą i zawrze z Sprzedającym umowę o generalne wykonawstwo inwestycji. W przypadku braku 

akceptacji przez Kupującego kosztorysu ryczałtowego sporządzonego przez Sprzedającego Kupujący 
przeprowadzi przetarg na generalnego wykonawcę inwestycji. Oferta zwycięzcy przetargu, w zakresie 

dotyczącym wynagrodzenia, zostanie okazana Sprzedającemu. W przypadku zaoferowania przez 
Sprzedającego wykonania inwestycji za wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie wynikające  

z oferty zwycięzcy przetargu, Kupujący udzieli Sprzedającemu zlecenia na budowę samoobsługowego 

domu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zawrze z Sprzedającym umowę o generalne 
wykonawstwo inwestycji. 

Szacunkowa wartość umowy, która może zostać zawarta w wyniku okoliczności opisanych powyżej 
Sprzedający ocenia na kwotę powyżej 30.000.000,00 zł netto. 

Strony Umowy postanowiły że Sprzedający zapłaci Kupującemu następującą karę umowną:  

 50% ceny brutto wynikającej z Umowy za naruszenie oświadczenia o nie obciążaniu 
nieruchomości w całości ani w części prawami osób trzecich, 

 100% ceny brutto wynikającej z Umowy za naruszenie oświadczenia o nie zawieraniu z osobami 
trzecimi żadnych umów sprzedaży lub przedwstępnych umów sprzedaży, dotyczących 

nieruchomości lub jej części oraz nie zbywaniu nieruchomości osobom trzecim na podstawie 
innych tytułów prawnych. 

Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przewyższających 

wysokość kary umownej. 

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. 

Podpisana umowa została uznana za istotną ze względu na wartość przekraczającą 10 % kapitałów 
własnych Emitenta. 

 

12.6.1.9 Umowy ze spółką Netto Sp. z o.o. 

W 2008r. Emitent zawarł ze spółką Netto Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu trzy przedwstępne umowy 

o wykonanie inwestycji budowlanych oraz sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę 25.820.000,00 zł 
(słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych) plus podatek od towarów  

i usług. Łączna wartość umów przekraczała próg 10% kapitałów własnych Emitenta. Umowy zostały 
opisane poniżej. 

 Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości z dnia 25 listopada 2008r.  

W dniu 25 listopada 2008r., została zawarta, w formie aktu notarialnego pomiędzy Emitentem 
(„Sprzedający”) a spółką Netto Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu („Kupujący”) przedwstępna 

umowa sprzedaży („Umowa”).  

Przedmiotem Umowy było zobowiązanie stron do zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej prawo 

do nieruchomości gruntowej wraz z samoobsługowym domem towarowym i towarzyszącą 

infrastrukturą techniczną o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2.000 m2,  
który to Sprzedający zobowiązał się na tej nieruchomości wybudować wraz z zewnętrznym 

układem komunikacyjnym. W ramach Umowy zostało zawarte również zobowiązanie Emitenta 
do wybudowania Pawilonu Handlowego. 

Wartość umowy wyniosła 9.700.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych) 

plus należny podatek od towarów i usług.  

Strony postanowiły, że w przypadku uchylenia się przez którąkolwiek ze stron  od zawarcia 

umowy sprzedaży, niezależnie od roszczenia o wykonanie umowy, uchylająca się strona 
zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej strony kary umownej w wysokości  

1.000.000,00 zł. 

Strony umowy postanawiają, że Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną: 

a) w przypadku, gdy termin odbioru budynku zostanie przekroczony w wysokości 2.500,00 zł  

za każdy dzień opóźnienia, 
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b) w przypadku, gdy po zawarciu umowy przyrzeczonej okaże się, że nieruchomość nie jest 

wolna od praw i roszczeń osób trzecich w wysokości 30.000,00 zł z tytułu każdego 
ujawnionego prawa lub roszczenia osoby trzeciej, 

c) w przypadku opóźnienia w wydaniu nieruchomości zabudowanej budynkiem po uzyskaniu 
pozwolenia na użytkowanie w wysokości 100.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia,  

d) w przypadku opóźnienia w usunięciu usterek lub wad w wysokości 2.000,00 zł za każdy 

dzień opóźnienia. 

Zgodnie z Umową Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej, jeżeli pomimo 

prawidłowego zawiadomienia przez Sprzedającego o gotowości do przeprowadzenia odbioru 
nie potwierdzi tego terminu albo nie zaproponuje nowego terminu odbioru, względnie pomimo 

ustalenia terminu odbioru będzie uchylała się niezasadnie od przystąpienia do odbioru  

w wysokości 100.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna za każdy przypadek 
naruszenia postanowień umowy, wymienionych w pkt. a, b, c, d oraz zdanie powyżej nie może 

przekroczyć kwoty równej 25% całej ceny Umowy. W przypadku zbiegu kar umownych z różnych 
wyżej wskazanych tytułów suma poszczególnych kar umownych nie może przekroczyć kwoty 

równej 50% całej ceny umowy. Sprzedający zobowiązał się, że nie sprzeda działek, których jest 
lub będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym, leżących w promieniu 1 km (jednego 

kilometra) od granic nieruchomości stanowiącej przedmiot tej umowy na cele wzniesienia, 

bądź prowadzenia obiektów branży spożywczej o charakterze dyskontu, marketu bądź 
hipermarketu. 

Zgodnie z Umową zobowiązanie Sprzedającego, o którym mowa powyżej obowiązywać będzie 
także na wypadek wszelkich innych rozporządzeń (w tym także obciążania prawami 

obligacyjnymi) wyżej wymienionymi nieruchomościami, w szczególności takich jak oddanie  

w użytkowanie, dzierżawę, najem bądź w przypadku „zamiany”, darowizny oraz wniesienia tych 
praw w postaci aportu do spółki. Zobowiązanie określone powyżej zostanie przeniesione także 

do ewentualnych umów zbycia działek, o których mowa powyżej, na rzecz osób trzecich łącznie  
z karą umowną. W przypadku takiego rozporządzenia, Sprzedający każdorazowo przeniesie  

w ramach ceny z tytułu zawartej umowy, roszczenie o zapłatę kary umownej na Kupującego.  

Sprzedający zobowiązał się – na działkach gruntu, których jest lub będzie właścicielem, 

bądź użytkownikiem wieczystym, leżących w promieniu 1 km (jednego kilometra) od granic 

przedmiotowej nieruchomości – do niewznoszenia i nieprowadzenia oraz do niepowierzania 
osobom trzecim do wzniesienia bądź prowadzenia obiektów branży spożywczej o charakterze 

dyskontu, supermarketu bądź hipermarketu. 

W przypadku każdorazowego naruszenia któregokolwiek ze zobowiązań opisanych powyżej, 

Sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości 

1.000.000,00 zł. 

Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 

przewyższających wysokość kary umownej. 

Strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej  

w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r. Przedmiotowe umowy sprzedaży i o wykonanie robót 

zostały zawarte w dniu 9 grudnia 2010 i opisane w punkcie 12.6.1.15.  

 

 Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości z dnia 25 listopada 2008r. 

W dniu 25 listopada 2008r., została zawarta, w formie aktu notarialnego pomiędzy Emitentem 

(„Sprzedający”) a spółką Netto Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu („Kupujący”) przedwstępna 
umowa sprzedaży („Umowa”).  

Przedmiotem Umowy było zobowiązanie stron do zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej prawo 

do nieruchomości gruntowej wraz z samoobsługowym domem towarowym i towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2.000 m2,  

który to Sprzedający zobowiązał się na tej nieruchomości wybudować wraz z zewnętrznym 
układem komunikacyjnym. 
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Wartość umowy wyniosła 9.200.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych) 

plus należny podatek od towarów i usług.  

Strony postanowiły, że w przypadku uchylenia się przez którąkolwiek ze stron od zawarcia 

umowy sprzedaży, niezależnie od roszczenia o wykonanie umowy, uchylająca się strona 
zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej strony kary umownej w wysokości  

1.000.000,00 zł. 

Strony umowy postanawiają, że Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną: 

a) w przypadku, gdy termin odbioru budynku zostanie przekroczony w wysokości 2.500,00 zł  

za każdy dzień opóźnienia, 

b) w przypadku, gdy po zawarciu umowy przyrzeczonej okaże się, że nieruchomość nie jest 

wolna od praw i roszczeń osób trzecich w wysokości 30.000,00 zł z tytułu każdego 

ujawnionego prawa lub roszczenia osoby trzeciej, 

c) w przypadku opóźnienia w wydaniu nieruchomości zabudowanej budynkiem po uzyskaniu 

pozwolenia na użytkowanie w wysokości 100.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

d) w przypadku opóźnienia w usunięciu usterek lub wad w wysokości 2.000,00 zł za każdy 

dzień opóźnienia. 

Zgodnie z Umową Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej, jeżeli pomimo 

prawidłowego zawiadomienia przez Sprzedającego o gotowości do przeprowadzenia odbioru 

nie potwierdzi tego terminu albo nie zaproponuje nowego terminu odbioru, względnie pomimo 
ustalenia terminu odbioru będzie uchylała się niezasadnie od przystąpienia do odbioru  

w wysokości 100.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna za każdy przypadek 
naruszenia postanowień umowy, wymienionych w pkt. a, b, c, d oraz zdanie powyżej nie może 

przekroczyć kwoty równej 25% całej ceny Umowy. W przypadku zbiegu kar umownych z różnych 

wyżej wskazanych tytułów suma poszczególnych kar umownych nie może przekroczyć kwoty 
równej 50% całej ceny umowy. Sprzedający zobowiązał się, że nie sprzeda działek, których jest 

lub będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym, leżących w promieniu 1 km (jednego 
kilometra) od granic nieruchomości stanowiącej przedmiot tej umowy na cele wzniesienia , 

bądź prowadzenia obiektów branży spożywczej o charakterze dyskontu, marketu bądź 
hipermarketu. 

Zgodnie z Umową zobowiązanie Sprzedającego, o którym mowa powyżej obowiązywać będzie 

także na wypadek wszelkich innych rozporządzeń (w tym także obciążania prawami 
obligacyjnymi) wyżej wymienionymi nieruchomościami, w szczególności takich jak oddanie  

w użytkowanie, dzierżawę, najem bądź w przypadku „zamiany”, darowizny oraz wniesienia tych 
praw w postaci aportu do spółki. Zobowiązanie określone powyżej zostanie przeniesione także  

do ewentualnych umów zbycia działek, o których mowa powyżej, na rzecz osób trzecich łącznie  

z karą umowną. W przypadku takiego rozporządzenia, Sprzedający każdorazowo przeniesie 
w ramach ceny z tytułu zawartej umowy, roszczenie o zapłatę kary umownej na Kupującego.  

Sprzedający zobowiązał się – na działkach gruntu, których jest lub będzie właścicielem, 
bądź użytkownikiem wieczystym, leżących w promieniu 1 km (jednego kilometra) od granic 

przedmiotowej nieruchomości – do niewznoszenia i nieprowadzenia oraz do niepowierzania 

osobom trzecim do wzniesienia bądź prowadzenia obiektów branży spożywczej o charakterze 
dyskontu, supermarketu bądź hipermarketu. 

W przypadku każdorazowego naruszenia któregokolwiek ze zobowiązań opisanych powyżej, 
Sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości 

1.000.000,00 zł. 

Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 

przewyższających wysokość kary umownej. 

Strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej  
w terminie do dnia 30 listopada 2009 r. Przedmiotowa umowa sprzedaży została zawarta  

w dniu 23 listopada 2009r. i opisana w punkcie 12.6.1.15. 
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 Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości z dnia 9 grudnia 2008r.  

W dniu 9 grudnia 2008r., została zawarta, w formie aktu notarialnego pomiędzy Emitentem 

(„Sprzedający”), a spółką Netto Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu („Kupujący”) przedwstępna 
umowa sprzedaży („Umowa”). 

Przedmiotem Umowy było zobowiązanie stron do zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej prawo 

do nieruchomości gruntowej wraz z samoobsługowym domem towarowym i towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną, który to Sprzedający zobowiązał się na tej nieruchomości wybudować 

wraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym. 

W ramach Umowy zostało zawarte również zobowiązanie Emitenta do wybudowania Pawilonu 

Handlowego. 

Wartość umowy wyniosła 6.920.000,00 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset dwadzieścia 

tysięcy złotych) plus należny podatek od towarów i usług. 

Strony postanowiły, że w przypadku uchylenia się przez którąkolwiek ze stron od zawarcia 
umowy sprzedaży, niezależnie od roszczenia o wykonanie umowy, uchylająca się strona 

zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej strony kary umownej w wysokości  
1.000.000,00 zł. 

Strony umowy postanowiły, że Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną:  

a) w przypadku, gdy termin odbioru budynku zostanie przekroczony w wysokości 2.500,00 zł 
za każdy dzień opóźnienia, 

b) w przypadku, gdy po zawarciu umowy przyrzeczonej okaże się, że nieruchomość nie jest 
wolna od praw i roszczeń osób trzecich w wysokości 30.000,00 zł z tytułu każdego 

ujawnionego prawa lub roszczenia osoby trzeciej, 

c) w przypadku opóźnienia w wydaniu nieruchomości zabudowanej budynkiem po uzyskaniu 
pozwolenia na użytkowanie w wysokości 100.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia,  

d) w przypadku opóźnienia w usunięciu usterek lub wad w wysokości 2.000,00 zł za każdy 
dzień opóźnienia. 

Zgodnie z Umową Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej, jeżeli pomimo 
prawidłowego zawiadomienia przez Sprzedającego o gotowości do przeprowadzenia odbioru 

nie potwierdzi tego terminu albo nie zaproponuje nowego terminu odbioru, względnie pomimo 

ustalenia terminu odbioru będzie uchylała się niezasadnie od przystąpienia do odbioru 
w wysokości 100.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna za każdy przypadek 

naruszenia postanowień umowy, wymienionych w pkt. a, b, c, d oraz zdanie powyżej nie może 
przekroczyć kwoty równej 25% całej ceny Umowy. W przypadku zbiegu kar umownych z różnych 

wyżej wskazanych tytułów suma poszczególnych kar umownych nie może przekroczyć kwoty 

równej 50% całej ceny umowy. Sprzedający zobowiązał się, że nie sprzeda działek, których  
jest lub będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym, leżących w promieniu 1 km 

(jednego kilometra) od granic nieruchomości stanowiącej przedmiot tej umowy na cele 
wzniesienia bądź prowadzenia obiektów branży spożywczej o charakterze dyskontu, marketu, 

bądź hipermarketu. 

Zgodnie z Umową zobowiązanie Sprzedającego, o którym mowa powyżej obowiązywać będzie 

także na wypadek wszelkich innych rozporządzeń (w tym także obciążania prawami 

obligacyjnymi) wyżej wymienionymi nieruchomościami, w szczególności takich jak oddanie 
w użytkowanie, dzierżawę, najem bądź w przypadku „zamiany”, darowizny oraz wniesienia  

tych praw w postaci aportu do spółki. Zobowiązanie określone powyżej zostanie przeniesione 
także do ewentualnych umów zbycia działek, o których mowa powyżej, na rzecz osób trzecich 

łącznie z karą umowną. W przypadku takiego rozporządzenia, Sprzedający każdorazowo 

przeniesie w ramach ceny z tytułu zawartej umowy, roszczenie o zapłatę kary umownej 
na Kupującą.  

Sprzedający zobowiązał się – na działkach gruntu, których jest lub będzie właścicielem, 
bądź użytkownikiem wieczystym, leżących w promieniu 1 km (jednego kilometra) od granic 

przedmiotowej nieruchomości – do niewznoszenia i nieprowadzenia oraz do niepowierzania 
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osobom trzecim do wzniesienia bądź prowadzenia obiektów branży spożywczej o charakterze 

dyskontu, supermarketu bądź hipermarketu. 

W przypadku każdorazowego naruszenia któregokolwiek ze zobowiązań opisanych powyżej, 

Sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości 
1.000.000,00 zł. 

Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 

przewyższających wysokość kary umownej. 

Strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej  

w terminie do dnia 30 września 2009 r. Przedmiotowa umowa sprzedaży oraz umowa 
o wykonanie inwestycji budowlanej zostały zawarte w dniu 30 lipca 2009r. i opisana w punkcie 

12.6.1.15. 

 

Rok 2009 

 

12.6.1.10 Umowa sprzedaży nieruchomości z dnia 19 marca 2009r.  

W dniu 19 marca 2009r. została zawarta w formie aktu notarialnego (Repertorium A nr 3284/2009) - 
przed notariuszem Bartoszem Masternakiem z Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronsztejna  

i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, (Rynek numer 7) pomiędzy Emitentem 

(„Sprzedający”), a Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu („Kupujący”) 
umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z samoobsługowym domem towarowym i towarzyszącą 

infrastrukturą wraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym („Umowa”). 

Zgodnie z Umową Sprzedający sprzedał Kupującemu prawa własności nieruchomości o powierzchni 

17.957m2 zabudowaną samoobsługowym domem towarowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą  

wraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym. 

Zawarcie Umowy było następstwem wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 29 listopada 

2007r. (Repertorium A 9528/2007) zmienioną następnie aneksem. 

Wartość Umowy wyniosła 19.360.968,00 (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy 

dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych) powiększona o podatek od towarów i usług. 

Sprzedający udzielił Kupującemu rękojmi i gwarancji dotyczącej budynku i infrastruktury wewnętrznej.  

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.  

Podpisana umowa została uznana za istotną ze względu na wartość przekraczającą 10 % kapitałów 
własnych Emitenta. 

 

12.6.1.11 Umowa sprzedaży nieruchomości z dnia 17 czerwca 2009r.  

W dniu 17 czerwca 2009r. została zawarta we Wrocławiu, w formie aktu notarialnego (Repertorium A 

nr 8167/2009) - przed notariuszem Bartoszem Masternakiem z Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta 
Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, (Rynek numer 7) pomiędzy Emitentem 

(„Sprzedający”), a Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. z s iedzibą we Wrocławiu („Kupujący”) 
umowa sprzedaży nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 13.000 m2 zabudowanych obiektem 

samoobsługowego obiektu handlowego („Umowa”). 

Zgodnie z Umową Sprzedający sprzedał Kupującemu prawa własności: zabudowanej nieruchomości 
prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własność budynku pawilonu handlowo usługowego, 

stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności. 

Zawarcie Umowy było następstwem wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia  

25 sierpnia 2008r.(Repertorium A 6173/2008) zmienionej następnie aneksem. 

Wartość Umowy wyniosła 31.026.132,16 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwadzieścia sześć 

tysięcy sto trzydzieści dwa złote szesnaście groszy) powiększona o podatek od towarów i usług.  

Sprzedający udzielił Kupującemu rękojmi i gwarancji dotyczącej budynku i infrastruktury wewnętrznej. 
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Pozostałe warunki Umowy nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.  

Podpisana umowa została uznana za istotną ze względu na wartość przekraczającą 10 % kapitałów 
własnych Emitenta. 

 

12.6.1.12 Umowa o roboty budowlane nr 11/2009 z dnia 21 sierpnia 2009r.  

Z dniem 25 września 2009r. Emitent otrzymał datowaną na dzień 21 sierpnia 2009r. umowę o roboty 

budowlane nr 11/2009, zawartą pomiędzy Emitentem („Zleceniobiorca”) a Kaufland Polska Markety 
Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu („Zleceniodawca”) („Umowa”). 

W związku z planami Zleceniodawcy, który oświadczył, iż na nieruchomości o łącznej powierzchni  
18.956 m2, zamierza wybudować samoobsługowy dom handlowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

według standardów firmy Kaufland – Zleceniodawca zlecił a Zleceniobiorca przyjął do wykonania 

wzniesienie na wskazanych nieruchomościach budynku przeznaczonego na działalność domu 
towarowego z urządzeniami zewnętrznymi (zwłaszcza wszystkimi wymaganymi drogami 

komunikacyjnymi, dojazdowymi, wyjazdowymi i zaopatrzeniowymi, parkingiem na samochody osobowe, 
wszystkimi przyłączami do sieci, uzbrojeniem terenu, które są niezbędne dla funkcjonowania budynku) 

zgodnie z opisem budowy i planami oraz w celu ich późniejszego użytkowania. 

Wynagrodzenie zostało ustalone jako cena stała, ryczałtowa i obejmowało wszystkie prace niezbędne  

dla otwarcia i funkcjonowania obiektu. Wynagrodzenie uwzględniało wykonanie działa bazując na opisie 

technicznym standardu budowlanego Kaufland HAHO 3000, wraz z załącznikami i aneksami  
oraz po uzyskaniu ostatecznego, wykonalnego i niepodlegającego zaskarżeniu przed sądami 

administracyjnymi pozwolenia na budowę.  

Wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy wyniosła 18.270.000,00 zł (słownie: osiemnaście 

milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) powiększona o podatek od towarów i usług.  

W trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, Zleceniobiorca miał obowiązek przestrzegania wszystkich 
powszechnie obowiązujących przepisów i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację 

przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: miejscowego planu zagospodarowania terenu lub decyzji  
o warunkach zabudowy, jeżeli były one wymagane zgodnie z przepisami o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym dla realizacji przedmiotu Umowy oraz decyzji o pozwoleniu 
na budowę. 

Strony ustaliły, że w przypadku gdy Zleceniobiorca nie dotrzyma terminu zakończenia prac,  

z zawinionych przez siebie powodów, Zleceniodawca będzie mógł nałożyć na niego za każdy dzień zwłoki 
karę umowną w wysokości 0,25 % wartości Umowy. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie dotrzyma 

terminów zakończenia poszczególnych prac, z zawinionych przez siebie powodów, Zleceniodawca będzie 
mógł nałożyć na niego za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 10.000,00 zł. Strony ustaliły, 

że suma kar umownych wskazanych powyżej wyniesie najwyżej 10% umówionego wynagrodzenia.  

W Umowie ustalono, że w przypadku, gdy na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca nie rozpocznie 
terminowo usuwania wad lub nie usuwa wad w przeciągu wyznaczonego terminu Zleceniodawca może 

nałożyć na niego za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,1% wartości wadliwego elementu. 
Jeżeli Zleceniobiorca nie usunie wad i usterek stwierdzonych na podstawie protokołu odbioru budynku 

wraz z urządzeniami zewnętrznymi w terminie tam określonym, zapłaci za każdy dzień zwłoki karę 

umowną w wysokości 1 % wstrzymanej z tego tytułu kwoty. W przypadku zwłoki w zapłacie ze strony 
Zleceniodawcy, Zleceniodawca zapłaci odsetki ustawowe, za zwłokę od dłużnej sumy. W przypadku 

nieuzasadnionej zwłoki w zapłacie ze strony Zleceniobiorcy wobec podwykonawców, co w następstwie 
doprowadzi do uregulowania płatności przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca naliczy Zleceniobiorcy ka rę w 

wysokości 1 % wartości uregulowanego rachunku za każdy dzień opóźnienia. Prawo Zleceniodawcy  
do odszkodowania a także roszczenia z tytułu odstąpienia pozostały nienaruszone.  

Strony Umowy ustaliły, że zakończenie robót nastąpi z dniem 26 stycznia 2010r . 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego 
rodzaju tj. regulowały w szczególności zasady płatności, zasady wstrzymania robót budowlanych,  

relacje z podwykonawcami, kwestie zagospodarowania i wyposażenia placu budowy, zasady rękojmi 
i gwarancji, odpowiedzialność za wady, kar umownych, przypadki odstąpienia od Umowy.  
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W dniu 10 maja 2010r. Strony powyższej Umowy zawarły aneks na mocy którego, zwiększono wartość 

Umowy do kwoty 19.879.245,01 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć 
tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych jeden grosz) powiększona o podatek od towarów i usług.  

Zawarcie w/w aneksu związane było z wcześniejszym zleceniem dodatkowych prac, w związku z czym 
zmianie uległ również termin zakończenia prac. Odbiór budynku nastąpił 22 lutego 2010r.  

Umowa została zrealizowana zgodnie z ustalonym terminem. 

Podpisana umowa została uznana za istotną ze względu na wartość przekraczającą 10 % kapitałów 
własnych Emitenta. 

 

12.6.1.13 Przedwstępna umowa sprzedaży z dnia 1 września 2009r. 

W dniu 1 września 2009r. została zawarta, w formie aktu notarialnego pomiędzy Emitentem 

(„Sprzedający”), a Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu („Kupujący”) 
przedwstępna umowa sprzedaży („Umowa”). 

Przedmiotem Umowy było zobowiązanie stron do zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej prawo  
do nieruchomości gruntowej wraz z samoobsługowymi obiektami handlowymi i towarzyszącą 

infrastrukturą, które mają zostać na tej nieruchomości wybudowane wraz z zewnętrznym układem 
komunikacyjnym. 

Strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w terminie 

do dnia 15 grudnia 2010r. 

Wartość Umowy wyniosła 28.400.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta tysięcy 

złotych) powiększona o podatek od towarów i usług. 

Strony Umowy postanowiły, że Sprzedający zapłaci Kupującemu następującą karę umowną:  

- za nieterminowe ukończenie budowy samoobsługowego domu towarowego wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą – karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu przyrzeczonej umowy sprzedaży 
za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% całkowitej ceny sprzedaży. Zastrzeżenie kary 

umownej nie wyłącza dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przewyższających wysokość kary 
umownej. 

W przypadku naruszenia przez Sprzedającego oświadczeń dotyczących:  

a) nieobciążania nieruchomości w całości lub w części prawami osób trzecich, 

b) niezawierania z osobami trzecimi żadnych umów sprzedaży lub przedwstępnych umów 

sprzedaży, dotyczących przedmiotowej nieruchomości lub jej części, 

c) niezbywania nieruchomości osobom trzecim na podstawie innych tytułów prawnych,  

Sprzedający zobowiązał się do niezwłocznej zapłaty za każdy przypadek naruszenia na rzecz Kupującego 
kary umownej w wysokości: 

 50 % ceny sprzedaży powiększonej o podatek od towarów i usług za naruszenie oświadczenia 

z pkt a) oraz 

 100 % ceny sprzedaży powiększonej o podatek od towarów i usług za naruszenie oświadczenia  

z pkt b) i c). 

Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przewyższających 

wysokość kary umownej. 

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.  

Podpisana umowa została uznana za istotną ze względu na wartość przekraczającą 10 % kapitałów 

własnych Emitenta. 
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12.6.1.14 Przedwstępna umowa sprzedaży z dnia 1 września 2009r.  

W dniu 1 września 2009r. została zawarta, w formie aktu notarialnego pomiędzy Emitentem 

(„Sprzedający”), a Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu („Kupujący”) 
przedwstępna umowa sprzedaży („Umowa”). 

Przedmiotem Umowy było zobowiązanie stron do zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej prawo  

do nieruchomości gruntowej wraz z samoobsługowym domem towarowym i infrastrukturą towarzyszącą, 
który ma zostać na tej nieruchomości wybudowany wraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym. 

Strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w terminie 
do 30 kwietnia 2011r. 

Wartość Umowy wyniosła 44.800.000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset tysięcy złotych) 

powiększona o podatek od towarów i usług. 

Strony Umowy postanowiły, że Sprzedający zapłaci Kupującemu następującą karę umowną:  

- za nieterminowe ukończenie budowy samoobsługowego domu towarowego wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą – karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu przyrzeczonej umowy sprzedaży 

za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% całkowitej ceny sprzedaży. Zastrzeżenie kary 
umownej nie wyłącza dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przewyższających wysokość kary 

umownej. 

W przypadku naruszenia przez Sprzedającego oświadczeń dotyczących:  

a) nieobciążania nieruchomości w całości lub w części prawami osób trzecich, 

b) niezawierania z osobami trzecimi żadnych umów sprzedaży lub przedwstępnych umów 
sprzedaży, dotyczących przedmiotowej nieruchomości lub jej części, 

c) niezbywania nieruchomości osobom trzecim na podstawie innych tytułów prawnych,  

Sprzedający zobowiązał się do niezwłocznej zapłaty za każdy przypadek naruszenia na rzecz Kupującego 
kary umownej w wysokości: 

 50 % ceny sprzedaży powiększonej o podatek od towarów i usług za naruszenie oświadczenia  

z pkt a) oraz 

 100 % ceny sprzedaży powiększonej o podatek od towarów i usług za naruszenie oświadczenia  

z pkt b) i c). 

Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przewyższających 
wysokość kary umownej. 

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.  

Podpisana umowa została uznana za istotną ze względu na wartość przekraczającą 10 % kapitałów 
własnych Emitenta. 

 

12.6.1.15 Umowy ze spółką Netto Sp. z o.o. 

W 2009r. Emitent zawarł ze spółką Netto Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu szereg umów na łączną kwotę 

32.855.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony złotych osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). 
Poniżej przedstawiono przedmiotowe umowy: 

 Umowa o roboty wykonanie inwestycji budowlanej z dnia 9 grudnia 2009r.  

W dniu 9 grudnia 2009r. pomiędzy Emitentem („Wykonawca”), a spółką Netto Sp. z o.o. 
z siedzibą w Motańcu („Zamawiający”) została zawarta umowa o wykonanie inwestycji 

(„Umowa”). 

Zgodnie z Umową Zamawiający powierzył, a Wykonawca przyjął do wykonania całość prac 

związanych z wybudowaniem w systemie „pod klucz” obiektu handlowo – usługowego o łącznej 

powierzchni około 1390 m2, wraz z infrastrukturą techniczną (w tym z wewnętrznymi 
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instalacjami i przyłączami: instalacji gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej  

i elektroenergetycznej), wyposażeniem technicznym oraz infrastrukturą. 

Zawarcie Umowy było następstwem wykonania zobowiązania do wybudowania Pawilonu 

handlowego wynikającego z przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 25 listopada 2008r.  

Strony Umowy ustaliły, że zakończenie robót nastąpi z dniem 30 kwietnia 2010r.  

Wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy wyniosła łącznie 5.600.000,00 z ł 

(słownie: pięć milionów sześćset tysięcy złotych) plus należny podatek od towarów i usług. 
Wynagrodzenie obejmowało wszelkie prace, jakie mogą być związane z wykonywanie przedmiotu 

umowy. 

Warunki Umowy nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego rodzaju 

tj. regulowały w szczególności zasady płatności, zasady wstrzymania robót budowlanych, relacje 

z podwykonawcami, kwestie zagospodarowania i wyposażenia placu budowy, zasady rękojmi  
i gwarancji, odpowiedzialność za wady, kar umownych, przypadki odstąpienia od Umowy. 

Umowa została zrealizowana zgodnie z ustalonym terminem. 

 

 Umowa sprzedaży nieruchomości z dnia 9 grudnia 2009r. 

W dniu 9 grudnia 2009r. została zawarta we Wrocławiu, w formie aktu notarialnego 
(Repertorium A nr 15.025/2009) - przed notariuszem Dobrosławem Anną Kuniewicz z Kancelarii 

Notarialnej notariuszy w Szczecinie, (Aleja 3 maja numer 8/1) pomiędzy Emitentem 

(„Sprzedający”), a Netto Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu („Kupujący”) umowa sprzedaży 
nieruchomości gruntowych oraz przedwstępna umowa zniesienia współwłasności nieruchomości 

(„Umowa”). 

Zawarcie Umowy było następstwem wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży 

z dnia 25 listopada 2008r. 

Wartość Umowy wyniosła 4.100.000,00 zł (słownie: cztery miliony sto tysięcy złotych) 
powiększona o podatek od towarów i usług. 

Sprzedający udzielił Kupującemu rękojmi i gwarancji dotyczącej budynku i infrastruktury 
wewnętrznej.  

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach 
tego typu. 

 

 Umowa sprzedaży nieruchomości z dnia 23 listopada 2009r. 

W dniu 23 listopada 2009r. została zawarta, w formie aktu notarialnego (Repertorium A nr 
15.025/2009) - przed notariuszem Dobrosławem Anną Kuniewicz z Kancelarii Notarialnej 

notariuszy w Szczecinie, (Aleja 3 maja numer 8/1) pomiędzy Emitentem („Sprzedający”), 
a Netto Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu („Kupujący”) umowa sprzedaży nieruchomości 

gruntowych („Umowa”). 

Zawarcie Umowy było następstwem wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży 
z dnia 25 listopada 2008r. 

Wartość Umowy wyniosła 9.200.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych) 
powiększona o podatek od towarów i usług. 

Sprzedający udzielił Kupującemu rękojmi i gwarancji dotyczącej budynku i infrastruktury 

wewnętrznej.  

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach 

tego typu. 
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 Umowa o roboty wykonanie inwestycji budowlanej z dnia 30 lipca 2009r.  

W dniu 30 lipca 2009r. pomiędzy Emitentem („Wykonawca”), a spółką Netto Sp. z o.o. z siedzibą 
w Motańcu („Zamawiający”) została zawarta umowa o wykonanie inwestycji („Umowa”). 

Zgodnie z Umową Zamawiający powierzył, a Wykonawca przyjął do wykonania całość prac 
związanych z wybudowaniem w systemie „pod klucz” obiektu handlowo – usługowego o łącznej 

powierzchni około 980 m2, wraz z infrastrukturą techniczną (w tym z wewnętrznymi instalacjami 

i przyłączami: instalacji gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej 
i elektroenergetycznej), wyposażeniem technicznym oraz infrastrukturą. 

Zawarcie Umowy było następstwem wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży 
z dnia 9 grudnia 2008r. 

Strony Umowy ustaliły, że zakończenie robót nastąpi z dniem 15  września 2010r.  

Wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy wyniosła łącznie 1.535.000,00 zł (słownie: 
jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy złotych) plus należny podatek od towarów i usług. 

Wynagrodzenie obejmowało wszelkie prace, jakie mogą być związane z wykonywanie przedmiotu 
umowy. 

Warunki Umowy nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego rodzaju 
tj. regulowały w szczególności zasady płatności, zasady wstrzymania robót budowlanych, relacje 

z podwykonawcami, kwestie zagospodarowania i wyposażenia placu budowy, zasady rękojmi  

i gwarancji, odpowiedzialność za wady, kar umownych, przypadki odstąpienia od  Umowy. 

Umowa została zrealizowana zgodnie z ustalonym terminem. 

 

 Umowa sprzedaży nieruchomości z dnia 30 lipca 2009r. 

W dniu 30 lipca 2009r. została zawarta, w formie aktu notarialnego (Repertorium A 

nr 15.025/2009) - przed notariuszem Dobrosławem Anną Kuniewicz z Kancelarii Notarialnej 

notariuszy w Szczecinie, (Aleja 3 maja numer 8/1) pomiędzy Emitentem („Sprzedający”) , 
a Netto Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu („Kupujący”) umowa sprzedaży nieruchomości 

(„Umowa”). 

Zawarcie Umowy było następstwem wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży 

z dnia 9 grudnia 2008r. 

Wartość Umowy wyniosła 5.420.000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy 

złotych) powiększona o podatek od towarów i usług. 

Sprzedający udzielił Kupującemu rękojmi i gwarancji dotyczącej budynku i infrastruktury 
wewnętrznej.  

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach 
tego typu. 

 

 Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości z dnia 22 maja 2009r. 

W dniu 22 maja 2009r., została zawarta, w formie aktu notarialnego pomiędzy Emitentem 
(„Sprzedający”), a spółką Netto Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu („Kupujący”) przedwstępna 

umowa sprzedaży („Umowa”).  

Przedmiotem Umowy było zobowiązanie stron do zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej prawo 

do nieruchomości gruntowej wraz z samoobsługowym domem towarowym i towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną, który to Sprzedający zobowiązał się na tej nieruchomości wybudować 

wraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym. 

Wartość umowy wyniosła 2.200.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) plus 
należny podatek od towarów i usług. 
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Strony postanowiły, że w przypadku uchylenia się przez którąkolwiek ze stron od zawarcia 

umowy sprzedaży, niezależnie od roszczenia o wykonanie umowy, uchylająca się strona 
zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej strony kary umownej w wysokości  

1.000.000,00 zł. 

Sprzedający zobowiązał się – na działkach gruntu, których jest lub będzie właścicielem, 

bądź użytkownikiem wieczystym, leżących w promieniu 1 km (jednego kilometra) od g ranic 

przedmiotowej nieruchomości – do niewznoszenia i nieprowadzenia oraz do niepowierzania 
osobom trzecim do wzniesienia bądź prowadzenia obiektów branży spożywczej o charakterze 

dyskontu, supermarketu bądź hipermarketu. 

W przypadku każdorazowego naruszenia któregokolwiek ze zobowiązań opisanych powyżej, 

Sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości 

1.000.000,00 zł. 

Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 

przewyższających wysokość kary umownej. 

Strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w 

terminie do dnia 30 czerwca 2010 r. Przedmiotowa umowa sprzedaży została zawarta  
w dniu 22 maja 2010r. 

 

 Umowa o roboty wykonanie inwestycji budowlanej z dnia 23 lutego 2009r. 

W dniu 23 lutego 2009r. pomiędzy Emitentem („Wykonawca”), a spółką Netto Sp. z o.o. 
z siedzibą w Motańcu („Zamawiający”) została zawarta umowa o wykonanie inwestycji 

(„Umowa”). 

Zgodnie z Umową Zamawiający powierzył, a Wykonawca przyjął do wykonania całość prac 

związanych z wybudowaniem w systemie „pod klucz” obiektu handlowo – usługowego o łącznej 
powierzchni około 2260m2, wraz z infrastrukturą techniczną (w tym z wewnętrznymi instalacjami 

i przyłączami: instalacji gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej 

i elektroenergetycznej), wyposażeniem technicznym oraz infrastrukturą. 

Strony Umowy ustaliły, że zakończenie robót nastąpi w terminie 24 tygodnie, lecz nie później  

niż do 30 września 2010r. 

Wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy wyniosła łącznie 4.800.000,00 zł (słownie: 

cztery miliony osiemset tysięcy złotych) plus należny podatek od towarów i usług. 

Wynagrodzenie obejmowało wszelkie prace, jakie mogą być związane z wykonywanie przedmiotu 
umowy. 

Warunki Umowy nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego rodzaju 
tj. regulowały w szczególności zasady płatności, zasady wstrzymania robót budowlanych, relacje 

z podwykonawcami, kwestie zagospodarowania i wyposażenia placu budowy, zasady rękojm i 

i gwarancji, odpowiedzialność za wady, kar umownych, przypadki odstąpienia od Umowy.  

Umowa została zrealizowana zgodnie z ustalonym terminem. 

 

12.6.1.16 Umowy ze spółką PUI Faktoria Sp. z o.o.  

W 2009r. Emitent zawarł ze spółką P.U.I. Faktoria Sp. jawna L. Czarnota, P. Sadlik z siedzibą w Bielsku – 
Białej szereg umów na łączną kwotę 13.039.671,14 zł (słownie: trzynaście milionów trzydzieści dziewięć 

tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden czternaście groszy). Poniżej przedstawiono przedmiotowe umowy:  

 Umowa o roboty budowlane z dnia 16 lutego 2009r. 

W dniu 16 lutego 2009r. pomiędzy Emitentem („Zamawiający”) a P.U.I. Faktoria Sp. jawna L. 

Czarnota, P. Sadlik („Wykonawca”) została zawarta umowa o roboty budowlane nr 40/G1/2009 
(„Umowa”). Zgodnie z Umową Zamawiający zlecił a Wykonawca przyjął do wykonania roboty 

budowlane na obiekcie „Galerii Sanowej” w Przemyślu. Zakres przedmiotowy robót został 

wyszczególniony w Umowie. Strony ustaliły wysokość wynagrodzenia na 5.000.000,00 zł 
(słownie: pięć milionów złotych) plus podatek od towarów i usług. 
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W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, bądź z tytułu 

innych roszczeń, które mogą powstać w oparciu o Umowę Zamawiający potrącił 5% 
wynagrodzenia netto, która to kwota została zatrzymana przez Zamawiającego w formie kaucji 

gwarancyjne. 

Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji należytego wykonania robót na okres 5 lat  

od daty odbioru końcowego robót. 

Zgodnie z Umową Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

wykonawca w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

b) za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu podanego w umowie 

– 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto, 

c) za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem Umowy 
– 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto, 

d) za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do których Wykonawca jest zobowiązany 
– 0,1% wartości netto wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźn ienia w stosunku 

do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady, 

e) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad wykonanych robót, ich niekompletności  

lub niezgodności z projektem, polskimi normami lub przepisami, Zamawiający 

jest uprawniony do odmowy odebrania przedmiotu umowy, 

f) Zamawiający w przypadku stwierdzenia wad, które będą miały wpływ na użytkowanie 

przedmiotu umowy, może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin 
usunięcia wad, a w odniesieniu do wad nie nadających się do usunięcia odpowiednio 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy. 

Kary określone w punkcie b i c ulegną podwojeniu w przypadku opóźnienia przekraczającego  
10 dni. Zamawiający zastrzegł ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego 

przekraczającego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych. 

Termin zakończenia robót ustalono na 31 grudzień 2009r. Umowa została zrealizowana zgodnie  

z ustalonym terminem. 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach 

tego typu. 

Na mocy aneksu nr 1 z dnia 6 lipca 2009r. w związku z zwiększeniem zakresu robót, zmianie 
uległa wysokość wynagrodzenia końcowego, które ustalono w wysokości 5.773.887,30 zł 

(słownie: pięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem 
złotych trzydzieści groszy).  

 

 Umowa o roboty budowlane z dnia 26 czerwca 2009r. 

W dniu 26 czerwca 2009r. pomiędzy Emitentem („Zamawiający”) a P.U.I. Faktoria Sp. jawna L. 
Czarnota, P. Sadlik („Wykonawca”) została zawarta umowa o roboty budowlane nr 86/G1/2009 

(„Umowa”). Zgodnie z Umową Zamawiający zlecił a Wykonawca przyjął do wykonania roboty 
budowlane na obiekcie budowa „Galerii Sanowej” w Przemyślu. Zakres przedmiotowy robót 

został wyszczególniony w Umowie. Strony ustaliły wysokość wynagrodzenia na 5.000.000,00 zł 
(słownie: pięć milionów złotych) plus podatek od towarów i usług. 

W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, bądź z tytułu 

innych roszczeń, które mogą powstać w oparciu o Umowę Zamawiający potrącił 5% 
wynagrodzenia netto, która to kwota została zatrzymana przez Zamawiającego w formie kaucji 

gwarancyjne.  

Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji należytego wykonania robót na okres 5 lat  

od daty odbioru końcowego robót. 

Zgodnie z Umową Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
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a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

wykonawca w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

b) za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu podanego w umowie 

– 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto, 

c) za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem Umowy 

– 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto, 

d) za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do których Wykonawca jest zobowiązany 
– 0,1% wartości netto wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w stosunku do 

terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady, 

e) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad wykonanych robót, ich niekompletności lub 

niezgodności z projektem, polskimi normami lub przepisami, Zamawiający jest uprawniony 

do odmowy odebrania przedmiotu umowy, 

f) Zamawiający w przypadku stwierdzenia wad, które będą miały wpływ na użytkowanie 

przedmiotu umowy, może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin 
usunięcia wad, a w odniesieniu do wad nie nadających się do usunięcia odpowiednio obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy. 

Kary określone w punkcie b i c ulegną podwojeniu w przypadku opóźnienia przekraczającego 10 

dni. Zamawiający zastrzegł ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 

wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych. 

Termin zakończenia robót ustalono na 31 grudzień 2009r. Umowa została zrealizowana zgodnie z 

ustalonym terminem. 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach 

tego typu. 

 

 Umowa o roboty budowlane z dnia 10 lutego 2009r. 

W dniu 10 lutego 2009r. pomiędzy Emitentem („Zamawiający”), a P.U.I. Faktoria Sp. z o.o. 

(„Wykonawca”) została zawarta umowa o roboty budowlane nr 35/R37/2009 („Umowa”). 
Zgodnie z Umową Zamawiający zlecił a Wykonawca przyjął do wykonania roboty budowlane przy 

Hali w Oświęcimiu. Zakres przedmiotowy robót został wyszczególniony w Umowie. Strony ustaliły 
wysokość wynagrodzenia na 81.500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) 

plus podatek od towarów i usług. 

W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, bądź z tytułu 
innych roszczeń, które mogą powstać w oparciu o Umowę Zamawiający potrącił 5% 

wynagrodzenia netto, która to kwota została zatrzymana przez Zamawiającego w formie kaucji 
gwarancyjne.  

Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji należytego wykonania robót na okres 5 lat  

od daty odbioru końcowego robót. 

Zgodnie z Umową Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca 
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

b) za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu podanego w umowie  

– 1% wartości wynagrodzenia umownego netto, 

c) za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem Umowy 

– 1% wartości wynagrodzenia umownego netto, 

d) za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do których Wykonawca jest zobowiązany 

– 0,1% wartości netto wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w stosunku do 
terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady, 
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e) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad wykonanych robót, ich niekompletności  

lub niezgodności z projektem, polskimi normami lub przepisami, Zamawiający jest uprawniony 
do odmowy odebrania przedmiotu umowy, 

f) Zamawiający w przypadku stwierdzenia wad, które będą miały wpływ na użytkowanie 
przedmiotu umowy, może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin 

usunięcia wad, a w odniesieniu do wad nie nadających się do usunięcia odpowiednio obn iżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy. 

Kary określone w punkcie b i c ulegną podwojeniu w przypadku opóźnienia przekraczającego  

10 dni. Zamawiający zastrzegł ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego 
przekraczającego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych. 

Termin zakończenia robót ustalono na 4 marca 2009r. Umowa została zrealizowana zgodnie  

z ustalonym terminem. 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach 

tego typu. 

Na mocy aneksu nr 1 z dnia 11 sierpnia 2009r. zmianie uległa wysokość wynagrodzenia, 

które ostatecznie wyniosło 81.496,63 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta 
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt trzy groszy). 

 

 Umowa o roboty budowlane z dnia 04 września 2009r. 

W dniu 04 września 2009r. pomiędzy Emitentem („Zamawiający”) a P.U.I. Faktoria Sp. z o.o. 
(„Wykonawca”) została zawarta umowa o roboty budowlane nr 137/R45/2009 („Umowa”). 

Zgodnie z Umową Zamawiający zlecił, a Wykonawca przyjął do wykonania roboty budowlane 
zgodnie z dostarczonym projektem w miejscowości Chwałki k/Sandomierza. Zakres przedmiotowy 

robót został wyszczególniony w Umowie. Strony ustaliły wysokość wynagrodzenia  

na 1.590.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) plus podatek 
od towarów i usług. 

W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, bądź z tytułu 
innych roszczeń, które mogą powstać w oparciu o Umowę Zamawiający potrącił 5% 

wynagrodzenia netto, która to kwota została zatrzymana przez Zamawiającego  w formie kaucji 
gwarancyjne. 

Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji należytego wykonania robót na okres 5 lat  

od daty odbioru końcowego robót. 

Zgodnie z Umową Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
wykonawca w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

b) za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu podanego w umowie  

– 1% wartości wynagrodzenia umownego netto, 

c) za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem Umowy 

– 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto, 

d) za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do których Wykonawca jest zobowiązany 

– 0,1% wartości netto wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w stosunku do 

terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady, 

e) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad wykonanych robót, ich niekompletności  

lub niezgodności z projektem, polskimi normami lub przepisami, Zamawiający jest 
uprawniony do odmowy odebrania przedmiotu umowy, 

f) Zamawiający w przypadku stwierdzenia wad, które będą miały wpływ na użytkowanie 
przedmiotu umowy, może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin 

usunięcia wad, a w odniesieniu do wad nie nadających się do usunięcia odpowiednio obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy. 
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Kary określone w punkcie b i c ulegną podwojeniu w przypadku opóźnienia przekraczającego  

10 dni. Zamawiający zastrzegł ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego 
przekraczającego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych.  

Termin zakończenia robót ustalono na 30 października 2009r. Umowa została zrealizowana 
zgodnie z ustalonym terminem. 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach 

tego typu. 

 

 Umowa o roboty budowlane z dnia 09 lipca 2009r. 

W dniu 09 lipca 2009r. pomiędzy Emitentem („Zamawiający”), a P.U.I. Faktoria Sp. z o.o. 
(„Wykonawca”) została zawarta umowa o roboty budowlane nr 101/R44/2009 („Umowa”). 

Zgodnie z Umową Zamawiający zlecił a Wykonawca przyjął do wykonania roboty budowlane 
zgodnie z dostarczonym projektem w miejscowości Pyskowice. Zakres przedmiotowy robót został 

wyszczególniony w Umowie. Strony ustaliły wysokość wynagrodzenia na 55.000,00 zł (słownie: 

pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) plus podatek od towarów i usług. 

W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, bądź z tytułu 

innych roszczeń, które mogą powstać w oparciu o Umowę Zamawiający potrącił 5% 
wynagrodzenia netto, która to kwota została zatrzymana przez Zamawiającego w formie kaucji 

gwarancyjne.  

Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji należytego wykonania robót na okres 5 lat  
od daty odbioru końcowego robót. 

Zgodnie z Umową Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

wykonawca w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

b) za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu podanego w umowie  

– 1% wartości wynagrodzenia umownego netto, 

c) za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem Umowy 
– 1% wartości wynagrodzenia umownego netto, 

d) za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do których Wykonawca jest zobowiązany 
– 0,1% wartości netto wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w stosunku do 

terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady. 

e) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad wykonanych robót, ich niekompletności  
lub niezgodności z projektem, polskimi normami lub przepisami, Zamawiający 

jest uprawniony do odmowy odebrania przedmiotu umowy, 

f) Zamawiający w przypadku stwierdzenia wad, które będą miały wpływ na użytkowanie 

przedmiotu umowy, może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin 

usunięcia wad, a w odniesieniu do wad nie nadających się do usunięcia odpowiednio obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy. 

Kary określone w punkcie b i c ulegną podwojeniu w przypadku opóźnienia przekraczającego  
10 dni. Zamawiający zastrzegł ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego 

przekraczającego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych.  

Termin zakończenia robót ustalono na 07 sierpnia 2009r. Umowa została zrealizowana zgodnie  

z ustalonym terminem. 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach 
tego typu. 

 

 Umowa o roboty budowlane z dnia 03 listopada 2009r. 

W dniu 03 listopada 2009r. pomiędzy Emitentem („Zamawiający”), a P.U.I. Faktoria Sp. z o.o. 

(„Wykonawca”) została zawarta umowa o roboty budowlane nr 159/R41/2009 („Umowa”). 
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Zgodnie z Umową Zamawiający zlecił a Wykonawca przyjął do wykonania roboty budowlane 

zgodnie z dostarczonym projektem w miejscowości Bielsko - Biała. Zakres przedmiotowy robót 
został wyszczególniony w Umowie. Strony ustaliły wysokość wynagrodzenia na 130.000,00 zł 

(słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) plus podatek od towarów i usług. 

W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, bądź z tytułu 

innych roszczeń, które mogą powstać w oparciu o Umowę Zamawiający potrącił 5% 

wynagrodzenia netto, która to kwota została zatrzymana przez Zamawiającego w formie kaucji  
gwarancyjne. 

Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji należytego wykonania robót na okres 5 lat  
od daty odbioru końcowego robót. 

Zgodnie z Umową Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
wykonawca w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

b) za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu podanego w umowie  
– 1% wartości wynagrodzenia umownego netto, 

c) za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem Umowy 
– 1% wartości wynagrodzenia umownego netto, 

d) za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do których Wykonawca jest zobowiązany 

– 0,1% wartości netto wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w stosunku do 
terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady, 

e) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad wykonanych robót, ich niekompletności lub 
niezgodności z projektem, polskimi normami lub przepisami, Zamawiający jest uprawniony 

do odmowy odebrania przedmiotu umowy, 

f) Zamawiający w przypadku stwierdzenia wad, które będą miały wpływ na użytkowanie 
przedmiotu umowy, może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin 

usunięcia wad, a w odniesieniu do wad nie nadających się do usunięcia odpowiednio obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy. 

Kary określone w punkcie b i c ulegną podwojeniu w przypadku opóźnienia przekraczającego  
10 dni. Zamawiający zastrzegł ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego 

przekraczającego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych.  

Termin zakończenia robót ustalono na 07 grudnia 2009r. Umowa została zrealizowana zgodnie 
z ustalonym terminem. 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach 
tego typu. 

 

 Umowa o roboty budowlane z dnia 06 kwietnia 2009r. 

W dniu 06 kwietnia 2009r. pomiędzy Emitentem („Zamawiający”), a P.U.I. Faktoria Sp. z o.o. 
(„Wykonawca”) została zawarta umowa o roboty budowlane nr 50/R35/2009 („Umowa”). 

Zgodnie z Umową Zamawiający zlecił a Wykonawca przyjął do wykonania roboty budowlane 
zgodnie z dostarczonym projektem w miejscowości Oświęcim. Zakres przedmiotowy robót został 

wyszczególniony w Umowie. Strony ustaliły wysokość wynagrodzenia na 180.000,00 zł (słownie: 
sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) plus podatek od towarów i usług. 

W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, bądź z tytułu 

innych roszczeń, które mogą powstać w oparciu o Umowę Zamawiający potrącił 5% 
wynagrodzenia netto, która to kwota została zatrzymana przez Zamawiającego w formie kaucji 

gwarancyjne.  

Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji należytego wykonania robót na okres 5 lat  

od daty odbioru końcowego robót. 

Zgodnie z Umową Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  
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a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

wykonawca w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

b) za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu podanego w umowie  

– 1% wartości wynagrodzenia umownego netto, 

c) za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem Umowy 

– 1% wartości wynagrodzenia umownego netto, 

d) za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do których Wykonawca jest zobowiązany 
– 0,1% wartości netto wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w stosunku do 

terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady. 

e) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad wykonanych robót, ich niekompletności  

lub niezgodności z projektem, polskimi normami lub przepisami, Zamawiający jest 

uprawniony do odmowy odebrania przedmiotu umowy, 

f) Zamawiający w przypadku stwierdzenia wad, które będą miały wpływ na użytkowanie 

przedmiotu umowy, może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin 
usunięcia wad, a w odniesieniu do wad nie nadających się do usunięcia odpowiednio obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy. 

Kary określone w punkcie b i c ulegną podwojeniu w przypadku opóźnienia przekraczającego  

10 dni. Zamawiający zastrzegł ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego 

przekraczającego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych.  

Termin zakończenia robót ustalono na 18 czerwca 2009r. Umowa została zrealizowana zgodnie 

z ustalonym terminem. 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach 

tego typu. 

 

 Umowa o roboty budowlane z dnia 02 lipca 2009r. 

W dniu 02 lipca 2009r. pomiędzy Emitentem („Zamawiający”), a P.U.I. Faktoria Sp. z o.o. 

(„Wykonawca”) została zawarta umowa o roboty budowlane nr 91/R38/2009 („Umowa”). 
Zgodnie z Umową Zamawiający zlecił a Wykonawca przyjął do wykonania roboty budowlane 

zgodnie z dostarczonym projektem w miejscowości Pyskowice. Zakres przedmiotowy robót został 
wyszczególniony w Umowie. Strony ustaliły wysokość wynagrodzenia na 120.000,00 zł (słownie: 

sto dwadzieścia tysięcy złotych) plus podatek od towarów i usług. 

W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, bądź z tytułu 
innych roszczeń, które mogą powstać w oparciu o Umowę Zamawiający potrącił 5% 

wynagrodzenia netto, która to kwota została zatrzymana przez Zamawiającego w formie kaucji 
gwarancyjne. 

Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji należytego wykonania robót na okres 5 lat 

od daty odbioru końcowego robót. 

Zgodnie z Umową Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
wykonawca w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

b) za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu podanego w umowie 
– 1% wartości wynagrodzenia umownego netto, 

c) za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem Umowy 

– 1% wartości wynagrodzenia umownego netto, 

d) za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do których Wykonawca jest zobowiązany 

– 0,1% wartości netto wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w stosunku  
 do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady, 

e) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad wykonanych robót, ich niekompletności  

lub niezgodności z projektem, polskimi normami lub przepisami, Zamawiający jest 
uprawniony do odmowy odebrania przedmiotu umowy, 
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f) Zamawiający w przypadku stwierdzenia wad, które będą miały wpływ na użytkowanie 

przedmiotu umowy, może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin 
usunięcia wad, a w odniesieniu do wad nie nadających się do usunięcia odpowiednio obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy. 

Kary określone w punkcie b i c ulegną podwojeniu w przypadku opóźnienia przekraczającego 

10 dni. Zamawiający zastrzegł ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego 

przekraczającego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych.  

Termin zakończenia robót ustalono na 08 sierpnia 2009r. Umowa została zrealizowana zgodnie 

z ustalonym terminem. 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach.  

 

 Umowa o roboty budowlane z dnia 07 września 2009r. 

W dniu 07 września 2009r. pomiędzy Emitentem („Zamawiający”), a P.U.I. Faktoria Sp. z o.o. 

(„Wykonawca”) została zawarta umowa o roboty budowlane nr 127/R46/2009 („Umowa”). 

Zgodnie z Umową Zamawiający zlecił a Wykonawca przyjął do wykonania roboty budowlane 
zgodnie z dostarczonym projektem w miejscowości Jelenia Góra. Zakres przedmiotowy robót 

został wyszczególniony w Umowie. Strony ustaliły wysokość wynagrodzenia na 95.000,00 zł 
(słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) plus podatek od towarów i usług.  

W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, bądź z tytułu 

innych roszczeń, które mogą powstać w oparciu o Umowę Zamawiający potrącił 5% 
wynagrodzenia netto, która to kwota została zatrzymana przez Zamawiającego w formie kaucji 

gwarancyjne. 

Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji należytego wykonania robót na okres 5 lat 

od daty odbioru końcowego robót. 

Zgodnie z Umową Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

wykonawca w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

b) za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu podanego w umowie  

– 1% wartości wynagrodzenia umownego netto, 

c) za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem Umowy 

– 1% wartości wynagrodzenia umownego netto, 

d) za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do których Wykonawca jest zobowiązany 
– 0,1% wartości netto wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w stosunku  

do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady, 

e) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad wykonanych robót, ich niekompletności  

lub niezgodności z projektem, polskimi normami lub przepisami, Zamawiający jest 

uprawniony do odmowy odebrania przedmiotu umowy, 

f) Zamawiający w przypadku stwierdzenia wad, które będą miały wpływ na użytkowanie 

przedmiotu umowy, może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin 
usunięcia wad, a w odniesieniu do wad nie nadających się do usunięcia odpowiednio obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy. 

Kary określone w punkcie b i c ulegną podwojeniu w przypadku opóźnienia przekraczającego 

10 dni. Zamawiający zastrzegł ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego 

przekraczającego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych.  

Termin zakończenia robót ustalono na 30 września 2009r. Umowa została zrealizowana zgodnie 

z ustalonym terminem. 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach.  

Na mocy aneksu nr 1 z dnia 11 września 2009r. zmianie uległa wysokość wynagrodzenia,  

które ostatecznie wyniosło 109.287,21 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt 
siedem złotych dwadzieścia jeden groszy). 
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12.6.1.17 Umowa o roboty budowlane z dnia 9 listopada 2009r. 

W dniu 9 listopada 2009r. pomiędzy Emitentem („Wykonawca”), a Tesco Polska Sp. z o.o. z siedzibą 

w Krakowie („Zamawiający”) została zawarta umowa o roboty budowlane. 

Zgodnie z Umową Wykonawca zobowiązał się wykonać przewidziane w Umowie roboty, zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego, odpowiednią dokumentacją projektową, z zasadami wiedzy technicznej  

i sztuki budowlanej, lokalnymi uwarunkowaniami, obowiązującymi przepisami prawa i normami 
zharmonizowanymi i oddać je Zamawiającemu po uprzednim uzyskaniu w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie robót. 

Zgodnie z Umową Wykonawca zobowiązał się do wykonania robót najpóźniej do dnia 30 stycznia 2011r. 

Przy czym strony przewidziały możliwość przedłużenia ww. terminu. 

Za wykonanie robót i innych świadczeń Wykonawcy opisanych w Umowie Zamawiający zapłacił 
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe stanowiące kwotę 557.700,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt 

siedem tysięcy siedemset złotych) powiększone o podatek od towarów i usług.  

Warunki Umowy nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego rodzaju , 

tj. regulowały w szczególności zasady płatności, zasady wstrzymania robót budowlanych, 
relacje z podwykonawcami, kwestie zagospodarowania i wyposażenia placu budowy, zasady rękojmi  

i gwarancji, odpowiedzialność za wady, kar umownych, przypadki odstąpienia od Umowy.  

Umowa została zrealizowana zgodnie z terminem. 

 

Rok 2010 

12.6.1.18 Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości z dnia 28 stycznia 2010r.  

W dniu 27 stycznia 2010r. Emitent („Sprzedający”) zawarł ze spółką Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. 

Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu („Kupujący”) dwie przedwstępne umowy sprzedaży w formie aktu 
notarialnego. 

Wartość obu umów wyniosła 17.200.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście tysięcy złotych) 
powiększone o podatek od towarów i usług, a wartość jednej z umów („Umowa”) wyniosła 

12.100.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto tysięcy złotych) powiększona o podatek od towarów 
i usług. 

Przedmiotem Umowy było zobowiązanie stron do zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej  

na Kupującego prawo własności nieruchomości oraz zobowiązanie Sprzedającego do uzyskania  
 na własny koszt i własnym staraniem oraz przeniesienie na Kupującego ostatecznych, wykonalnych  

 i niezaskarżalnych przed sądami administracyjnymi decyzji o pozwoleniu na budowę samoobsługowego 
domu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym kompletnym układem drogowym na i poza 

nieruchomością opisaną powyżej. 

Strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości do dnia  
31 maja 2011r. 

Po uzyskaniu ostatecznych, wykonalnych i nie podlegających zaskarżeniu przed sądami 
administracyjnymi decyzji o pozwoleniach na budowę umożliwiających budowę samoobsługowego 

obiektu handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą Sprzedający zobowiązał się do przedłożenia 

Kupującemu do akceptacji ryczałtowego kosztorysu wykonania samoobsługowego domu handlowego 
„pod klucz” wraz z infrastrukturą położoną poza obszarem przedmiotowej nieruchomości, zgodnie  

z decyzją o pozwoleniu na budowę samoobsługowego domu handlowego, planem sytuacyjnym  
oraz z opisem budowlanym i innymi aktami administracyjnymi, wydanymi w związku z powyższym 

pozwolenie na wykonawstwo inwestycji przygotowanym przez Kupującego. Kosztorys ryczałtowy 
stanowić będzie ofertę Sprzedającego zawarcia umowy o generalne wykonawstwo inwestycji  

w brzmieniu zaproponowanym przez Kupującego z uwzględnieniem zmian wynikających z kosztorysu 

ryczałtowego. Powyższa oferta będzie ważna przez okres dwóch miesięcy od dnia jej złożenia 
Kupującemu. 
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W przypadku zaakceptowania przez Kupującego kosztorysu ryczałtowego sporządzonego 

przez Sprzedającego zgodnie z zapisami powyżej, Kupujący udzieli Sprzedającemu zlecenia na budowę 
samoobsługowego domu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zawrze z Sprzedającym 

umowę o generalne wykonawstwo inwestycji. 

W przypadku braku akceptacji przez Kupującego kosztorysu ryczałtowego sporządzonego przez 

Sprzedającego Kupujący przeprowadzi przetarg na generalnego wykonawcę inwestycji. Oferta zwycięzcy 

przetargu, w zakresie dotyczącym wynagrodzenia, zostanie okazana Sprzedającemu. W przypadku 
zaoferowania przez Sprzedającego wykonania inwestycji za wynagrodzenie nie wyższe niż 

wynagrodzenie wynikające z oferty zwycięzcy przetargu, Kupujący udzieli Sprzedającemu zlecenia  
na budowę samoobsługowego domu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zawrze  

z Sprzedającym umowę o generalne wykonawstwo inwestycji. 

Strony Umowy postanowiły, że Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną:  

 50 % ceny brutto wynikającej z umowy za naruszenie oświadczenia o nie obciążaniu 

nieruchomości w całości ani w części prawami osób trzecich, 

 100% ceny brutto wynikającej z umowy za naruszenie oświadczenia o nie zawieraniu z osobami 

trzecimi żadnych umów sprzedaży lub przedwstępnych umów sprzedaży, dotyczących 
nieruchomości lub jej części oraz nie zbywaniu nieruchomości osobom trzecim na podstawie 

innych tytułów prawnych. 

Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przewyższających 

wysokość kary umownej. 

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.  

Podpisana umowa została uznana za istotną ze względu na łączną wartość przekraczającą 10 % 

kapitałów własnych Emitenta. 
 

12.6.1.19 Umowa sprzedaży z dnia 9 marca 2010r.  

W dniu 9 marca 2010r., została zawarta we Wrocławiu, w formie aktu notarialnego (Repertorium 
4921/2007) przed notariuszem Bartoszem Masternakiem z Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta 

Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, (Rynek numer 7) pomiędzy Emitentem  
(„Sprzedający”), a Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu („Kupujący”) 

umowa sprzedaży nieruchomości („Umowa”). 

Zawarcie Umowy było następstwem wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości  

z dnia 25 września 2008r. (Repertorium A nr 6968/2008). Zgodnie z w/w umową strony zobowiązały się 

do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży do dnia 31 marca 2010r. 

Zgodnie z Umową Sprzedający sprzedał Kupującemu: a) nieruchomość o łącznej powierzchni 11.076 m2 

b) nieruchomość o łącznej powierzchni 3037 m2 c) prawo użytkowania wieczystego zabudowanej 
nieruchomości o powierzchni 77m2 d) udział wynoszący 1/3 część w prawie użytkowania nieruchomości 

zabudowanej drogą asfaltową o pow. 1.477 m2, zabudowanych samoobsługowym obiektem handlowym 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Wartość Umowy wyniosła 44.809.072,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset dziewięć 

tysięcy siedemdziesiąt dwa złote) powiększona o podatek od towarów i usług. W powyższej cenie 
uwzględnione zostały koszty dodatkowych robót budowlanych. 

Strony postanowiły, że Sprzedający do chwili wpisu Kupującego w dziale II ksiąg wieczystych, które będą 

prowadzone dla przedmiotowych nieruchomości, bez uprzedniej zgody Kupującego, która po rygorem 
nieważności będzie udzielona w formie pisemnej: a) nie będzie obciążać przedmiotowej nieruchomości  

i dalszej nieruchomości w całości ani w części prawami osób trzecich, b) nie będzie zawierać z osobami 
trzecimi żadnych umów sprzedaży lub przedwstępnych umów sprzedaży, dotyczących przedmiotowej 

nieruchomości lub jej części, c) nie będzie zbywać przedmiotowej nieruchomości lub dalszej 
nieruchomości na podstawie innych tytułów prawnych. 

Za każdy przypadek naruszenia przez Sprzedającego powyższych oświadczeń, Sprzedający zobowiązał 

się do niezwłocznej zapłaty na rzecz Kupującego następujących kar umownych:  

 50% ceny sprzedaży brutto za naruszenie oświadczenia opisanego w pkt a) oraz 
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 100 % ceny sprzedaży brutto za naruszenie oświadczenia opisanego w pkt b)   

Przedmiotem Umowy było ponadto ustanowienie służebności na nieruchomości nabywanych  

przez Kupującego, polegających na nieograniczonym prawie przechodu i przejazdu oraz prawie dostępu 
do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i teletechnicznych w zakresie koniecznym do prawidłowego 

funkcjonowania nieruchomości oraz odpowiadającym potrzebom układu komunikacyjnego. Służebności 
te stanowią służebności wzajemne i zostały ustanowione bez konieczności uiszczania wynagrodzenia.  

Sprzedający udzielił Kupującemu rękojmi i gwarancji dotyczącej budynku i infrastruktury wewnętrznej.  

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. 

Podpisana umowa została uznana za istotną ze względu na łączną wartość przekraczającą 10 % 

kapitałów własnych Emitenta. 
 

12.6.1.20 Przedwstępna Umowa sprzedaży udziałów z dnia 30 sierpnia 2010r.  

W dniu 30 sierpnia 2010r. pomiędzy Emitentem („Przyszły Kupujący”), a spółką GC Investment S.A. 
z siedzibą w Katowicach („Przyszły Sprzedający) została zawarta Przedwstępna Warunkowa Umowa 

Sprzedaży udziałów („Umowa”). 

Umowa została zawarta w związku z wspólnym zamierzeniem stron mającym na celu  budowę Galerii 

Handlowej wraz z obiektami towarzyszącymi w Jaworznie. 

Zgodnie z Umową Przyszły Sprzedający oświadczył, że w terminie do dnia 31 grudnia 2010r.  

i do dnia 15 stycznia 2011r. nabędzie dwie nieruchomości położone w Jaworznie, a następnie 

niezwłocznie utworzy spółkę celową z o.o. o kapitale zakładowym 5.000,00 zł do której, po wpisaniu  
do rejestru przedsiębiorców, zostaną wniesione w formie aportu nabyte nieruchomości. Kapitał 

zakładowy spółki celowej po wniesieniu aportem nieruchomości będzie wynosił nie mniej niż 
24.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych). 

Zgodnie z Umową Przyszły Sprzedający zobowiązał się do sprzedaży Przyszłemu Kupującemu 50% 

udziałów w kapitale zakładowym spółki celowej za łączną cenę w wysokości 12.000.000,00 zł. Strony 
zobowiązały się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaży udziałów w spółce celowej w terminie dwóch 

tygodni od daty wpisania podwyższenia jej kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców,  
nie później jedna niż do dnia 30 stycznia 2011r. 

Tytułem zaliczki Przyszły Kupujący wpłacił na rachunek bankowy Przyszłego Sprzedającego kwotę w 
wysokości 8.540.000,00 zł. Strony ustaliły, że w przypadku nie zawarcia umowy przyrzeczonej,  

bez względu na przyczynę zaliczka wraz z odsetkami w wysokości 15% w  skali roku liczonymi 

od 1 września 2010r., ulegnie zwrotowi, nie później niż w terminie do 31 stycznia 2011r.  

Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Przyszłego Kupującego o zwrot wpłaconej zaliczki jest:  

 wystawiony przez Przyszłego Sprzedającego na rzecz Przyszłego Kupującego, lecz nie na jego 

zlecenie, weksel gwarancyjny in blanco, opatrzony klauzulą „bez protestu”, płatny w Katowicach, 
poręczony przez prezesa GC Investment S.A.  

 oświadczenie Przyszłego Sprzedającego o poddaniu się egzekucji w myśl art. 777  § 1 pkt 5 kc 

do kwoty 10.000.000 zł ustanowienie w formie aktu notarialnego. 

Umowa została uznana za istotną ze względu na jej znaczenie dla prowadzonej przez Emitenta 
działalności. 

Umowa została rozwiązana na mocy postanowień umowy z dnia 26 listopada 2010r. opisanej w punkcie 
12.1.6.24. 

 

12.6.1.21 Przedwstępna Umowa sprzedaży nieruchomości z dnia 28 lipca 2010r.  

W dniu 28 lipca 2010r. została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Emitentem („Przyszły 

Sprzedający”), a spółką Tesco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Przyszły Kupujący”) 
przedwstępna umowa sprzedaży („Umowa”). 
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Przedmiotem Umowy było zobowiązanie stron do zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej prawo  

do nieruchomości gruntowej oraz znajdującej się na niej pawilonu usługowego, a także nieruchomości 
dla której Przyszły Sprzedawca uzyska ostateczne Pozwolenie na budowę.  

Strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w terminie 
do dnia 31 lipca 2011r. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta jako warunkowa umowa sprzedaży, 

zgodnie z warunkami wskazanymi w Umowie. 

Wartość Umowy wyniosła 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) powiększona o podatek  
od towarów i usług 

Strony Umowy uzgodniły następujące kary umowne: 

W przypadku, gdy z przyczyn, leżących po stronie Przyszłego Sprzedającego: 

 Przyszły Kupujący  odstąpi od Umowy w trybie o którym mowa poniżej, 

 Umowa przyrzeczona nie zostanie zawarta w określonym terminie, 

Przyszły Sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie 1.100.000,00 zł  

(słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) w terminie 7 dn i od dnia otrzymania oświadczenia Przyszłego 
Kupującego o odstąpieniu od Umowy lub upływu terminu i wezwaniu Przyszłego Sprzedającego  

 do zapłaty powyższej kary umownej. Powyższe nie będzie uchybiać prawu Przyszłego Kupującego 
dochodzenia zawarcia Umowy Przyrzeczonej w trybie art. 64 Kodeksu cywilnego i art. 1047 Kodeksu 

postępowania cywilnego. Przyszły Sprzedający nie będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej  
 za władcze kompetencje działań osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem standardy 

Przyszłego Kupującego oraz niezależne od Przyszłego Sprzedającego czynności , bądź też zaniechania 

organów administracyjnych. 

Strony postanowiły, że jeżeli w przypadku ziszczenia się warunków przyrzeczonej umowy sprzedaży, 

Przyszły Kupujący nie stawi się w kancelarii notarialnej w celu zawarcia umowy przyrzeczonej z przyczyn 
za które Przyszły Kupujący ponosić będzie odpowiedzialność, Przyszły Kupujący będzie zobowiązany  

do zapłaty Przyszłemu Sprzedającemu kary umownej w kwocie 1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion 

sto tysięcy złotych) w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Przyszłego Sprzedającego do zapłaty 
powyższej kary umownej. 

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. 
 

12.6.1.22. Umowa o roboty budowlane z 5 października 2010r.  

W dniu 5 października 2010r. pomiędzy Emitentem występującym, jako uczestnik Konsorcjum 

(„Wykonawca”), a spółką Tesco Polska z siedzibą w Krakowie („Zamawiający”) została zawarta 

Warunkowa Umowa o roboty budowlane („Umowa”). 

Zgodnie z Umową Wykonawca zobowiązał się wykonać przewidziane w Umowie roboty zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego, specyfikacją techniczną, odpowiednią dokumentacją projektową,  
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, lokalnymi uwarunkowaniami, obowiązującymi 

przepisami prawa i normami zharmonizowanymi (PN-EN) i oddać je Zamawiającemu, po uprzednim 

uzyskaniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie robót. Roboty polegają  
 na budowie marketu wielkopowierzchniowego, wielobranżowego, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Zgodnie z Umową, za wykonanie robót i innych świadczeń Wykonawcy opisanych w Umowie,  
w tym w szczególności za dostawy wszelkich materiałów, urządzeń, maszyn i sprzętu Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości 10.436.043,00 zł (słownie: dziesięć 

milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści trzy złote), powiększone o podatek od towarów 
i usług. 

Ponadto Wykonawca za każdy dzień opóźnienia w ustanowieniu lub w zapewnieniu utrzymania w mocy 
gwarancji bankowej zabezpieczającej roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak i roszczenia z tytułu zastępczego wykonania 
obowiązków Wykonawcy przez Zamawiającego, winien zapłacić Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 20.984,20 zł za każdy dzień opóźnienia. 
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Zgodnie z Umową Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie oddania robót  

w wysokości 20.984,20 zł za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 500.000 zł. Zamawiający 
ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.  

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego (z uwagi na zwłokę Wykonawcy w wykonaniu 
któregokolwiek zobowiązania umownego lub też w przypadku gdy Wykonawca wykonuje Roboty 

w sposób nienależyty lub sprzeczny z umową) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 2.098.400,- zł najpóźniej w terminie 14 dni od złożenia przez Zamawiającego oświadczenia 
o odstąpieniu od Umowy.  

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub jego pracowników, współpracowników, Podwykonawców 
lub Dalszych Podwykonawców postanowień w zakresie poufności Wykonawca będzie zobowiązany  

do zapłaty kary umownej w wysokości 50.000 zł za każdy przypadek naruszenia. 

W przypadku naruszenia przez Zamawiającego lub jego pracowników, współpracowników, postanowień 
w zakresie poufności Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 50.000 zł 

za każdy przypadek naruszenia 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach 

tego rodzaju tj. regulowały w szczególności zasady płatności, zasady wstrzymania robót budowlanych,  
relacje z podwykonawcami, kwestie zagospodarowania i wyposażenia placu budowy, zasady rękojmi 

i gwarancji, odpowiedzialność za wady, kar umownych, przypadki odstąpienia od Umowy.  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać i oddać inwestycję w terminie do 6 grudnia 2010r. Przy czym 
strony przewidziały możliwość przedłużenia terminu wykonania robót z uwag i na niekorzystne warunki 

pogodowe. 

 

12.6.1.23. Umowa o roboty budowlane z 4 listopada 2010r. 

Z dniem 4 listopada 2010r. Emitent otrzymał datowaną na 20 października 2010r. umowę o roboty 
budowlane („Umowa”), zawartą pomiędzy Emitentem („Wykonawca”), a Tesco Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Krakowie („Zamawiający”). 

Zgodnie z Umową Wykonawca zobowiązał się wykonać przewidziane w Umowie roboty, zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego, odpowiednią dokumentacją projektową, z zasadami wiedzy technicznej  
i sztuki budowlanej, lokalnymi uwarunkowaniami, obowiązującymi przepisami prawa i normami 

zharmonizowanymi i oddać je Zamawiającemu po uprzednim uzyskaniu w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie robót. 

Za wykonanie robót i innych świadczeń Wykonawcy opisanych w Umowie Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe stanowiące kwotę 2.338.943,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta 
trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote) powiększone o podatek od towarów i usług.  

Zgodnie z Umową Wykonawca zobowiązał się do wykonania robót najpóźniej do dnia 30 stycznia 2011r. , 

przy czym strony przewidziały możliwość przedłużenia ww. terminu. 

Zgodnie z Umową strony postanowiły, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

za opóźnienie w oddaniu robót w wysokości 4.667,89 zł (0,2% wynagrodzenia) za każdy dzień 
opóźnienia. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość 

kar umownych. 

Ponadto Wykonawca zobowiązał się spowodować ustanowienie i utrzymanie gwarancji bankowej 
zabezpieczającej wszelkie oprócz związanych z wykonaniem prac projektowych roszczenia 

Zamawiającego wobec Wykonawcy na kwotę 233.894,30 zł (10% wynagrodzenia). W każdym przypadku 
nieustanowienia lub niezapewnienia utrzymania wymaganej gwarancji z przyczyn za które odpowiada 

Wykonawca, winien on zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 187.115,44 zł  
(8% wynagrodzenia). 

Warunki Umowy nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego rodzaju , 

tj. regulowały w szczególności zasady płatności, zasady wstrzymania robót budowlanych, relacje 
z podwykonawcami, kwestie zagospodarowania i wyposażenia placu budowy, zasady rękojmi i gwarancji, 

odpowiedzialność za wady, kar umownych, przypadki odstąpienia od Umowy.  
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12.6.1.24. Umowa zakupu nieruchomości z 26 listopada 2010r. 

W dniu 26 listopada 2010r. została zawarta w Katowicach, w formie aktu notarialnego 

(Repertorium 11972 /2010) przed notariuszem Bożeną Górską – Wolnik z Kancelarii Notarialnej 
w Katowicach (ul. Gliwicka 6/4) pomiędzy Emitentem („Kupujący”), a spółką GC Investment S.A. 

z siedzibą w Katowicach („Sprzedający”) umowa sprzedaży nieruchomości (Umowa). 

Zgodnie z Umową Sprzedający sprzedał Kupującemu: a) niezabudowaną nieruchomość położoną  
w Jaworznie o łącznej powierzchni 6,1621 ha, b) niezabudowaną nieruchomość położoną w Jaworznie 

o łącznej powierzchni 1,8311 ha. 

Na nieruchomości określonej w punkcie a) została ustanowiona hipoteka kaucyjna do sumy najwyższej 

21.000.000,00 zł na rzecz podmiotu trzeciego. Na nieruchomości określonej w punkcie b) zosta ła 

ustanowiona hipoteka kaucyjna do sumy najwyższej 11.000.000,00 zł oraz hipoteka kaucyjna do sumy 
najwyższej 21.000.000,00 zł na rzecz dwóch odrębnych podmiotów. 

Wartość Umowy wyniosła łącznie 35.000.000,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych)  
plus podatek od towarów i usług. Wartość ewidencyjna nabytych aktywów w księgach rachunkowych 

Emitenta wyniosła 35.002.250,00 zł 

W ramach niniejszej Umowy strony rozwiązały Przedwstępną umowę sprzedaży udziałów  

z dnia 30 sierpnia 2010r. (umowa opisana w punkcie 12.6.1.20), w związku z czym Sprzedający 

był zobowiązany do zwrotu na rzecz Kupującego zaliczki w kwocie 8.540.000,00 zł. Strony zgodnie 
postanowiły potrącić roszczenie o zwrot zaliczki z roszczeniem o zapłatę ceny nieruchomości.  

Strony postanowiły, że zapłata ceny sprzedaży zostanie dokonana w trzech ratach. 

Warunkiem płatności drugiej raty w wysokości 10.960.000,00 zł w terminie do 31 stycznia 2011r.  

jest wykreślenie hipotek o których mowa powyżej dla obu nieruchomości, lub przedłożenie Emitentowi 

zgód wierzycieli hipotecznych na wykreślenie hipotek o których mowa powyżej.  

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.  

Podpisana umowa została uznana za istotną ze względu na łączną wartość przekraczającą 10 % 
kapitałów własnych Emitenta. 

 

12.6.1.25. Przedwstępna Warunkowa Umowa sprzedaży udziałów z dnia 26 listopada 

2010r. 

W dniu 26 listopada 2010r. pomiędzy Emitentem („Przyszły Kupujący”) a spółką GC Investment S.A.  
z siedzibą w Katowicach („Przyszły Sprzedający) została zawarta Przedwstępna Warunkowa Umowa 

Sprzedaży udziałów („Umowa”). 

Umowa została zawarta w związku z wspólnym zamierzeniem stron mającym na celu  budowę Galerii 

Handlowej wraz z obiektami towarzyszącymi w Jaworznie. 

Przyszły Sprzedający oraz Przyszły Kupujący oświadczyli, że w dniu zawarcia Umowy, podpisali również 
umowę spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą GC Nova Sp. z o.o. z siedzibą 

w  Katowicach, o kapitale zakładowym 50.000,- (pięćdziesiąt tysięcy) złotych  w której Przyszły 
Sprzedawca oraz Przyszły Kupujący objęli udziały po połowie.  

Zgodnie z Umową Przyszły Sprzedający zobowiązał się do sprzedaży Przyszłemu Kupującemu  

50% udziałów w kapitale zakładowym utworzonej spółki GC Nova Sp. z o.o. za łączną cenę w wysokości 
25.000,00 zł. 

Strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów w terminie do 15 stycznia 
2012r. o ile nowo utworzona spółka zostanie wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS i jeśli do dnia  

31 listopada 2011 roku Przyszły Sprzedawca nie udzieli spółce GC Nova Sp. z o.o. pożyczki 
na co najmniej następujących warunkach : 

i. kwota pożyczki: 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych), 

ii. termin spłaty pożyczki: 31 grudnia 2016 roku, 
iii. termin wypłaty kwoty pożyczki: nie później niż 30 listopada 2011 roku,  
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iv. oprocentowanie : WIBOR 3M plus 2% w stosunku rocznym, 

v. termin płatności odsetek: w terminie zwrotu pożyczki, 
vi. wcześniejszy zwrot pożyczki: możliwy z zapłatą odsetek za rzeczywisty czas trwania 

pożyczki, 
vii. przez udzielenie pożyczki Strony rozumieją faktyczny wpływ środków pieniężnych 

na rachunek bankowy Spółki. 

W przypadku nie udzielenia przez Przyszłego Sprzedawcę powyższej pożyczki spółce GC Nova Sp. z o.o. 
w terminie do dnia 30 listopada 2011 roku, Przyszły Sprzedawca zapłaci Przyszłemu Kupującemu karę 

umowną w wysokości 11.000.000,00 zł.  

W przypadku powstania obowiązku zapłaty kary umownej Przyszły Kupujący zobowiązuje się  

do potrącenia roszczenia o zapłatę kary umownej z niewymagalnym roszczeniem przysługującym 

Przyszłemu Sprzedawcy w kwocie 11.000.000,00 zł. (jedenastu milionów złotych) z tytułu zapłaty reszty 
ceny sprzedaży za nieruchomości, wynikającej z aktu notarialnego sporządzonego przed notariuszem 

Bożeną Górską – Wolnik w dniu 26 listopada 2010 roku Rep. A numer 11972/2010 (umowa opisana 
w punkcie 12.6.1.24) 

Umowa została uznana za istotną ze względu na jej znaczenie dla prowadzonej przez Emitenta 
działalności. 

 

12.6.2 UMOWY KREDYTOWE  

12.6.2.1 Umowa o kredyt obrotowy z dnia 30 czerwca 2009r. 

W dniu 30 czerwca 2009r. pomiędzy Emitentem („Kredytobiorca”) a Podkarpackim Bankiem 
Spółdzielczym w Sanoku („Kredytodawca”) została zawarta umowa o kredyt obrotowy w rachunku 

kredytowym („Umowa”). 

Na podstawie zawartej Umowy Kredytobiorca udzielił Emitentowi kredytu w kwocie 7.000.000,00 zł 
(słownie: siedem milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności 

gospodarczej. 

Emitent zobowiązał się do spłaty kredytu wraz z odsetkami do dnia 30 czerwca 2011r.  

Kredyt został oprocentowany wg zmiennej stawki procentowej równej zmiennej stawce WIBOR  
dla kredytów 1M powiększonej o marżę w wysokości 2%. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu 

ustanowiono hipotekę kaucyjną do wysokości 10.000.000,00 zł na prawie użytkowania wieczystego 

nieruchomości położonej w Zamościu oraz weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta.  

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.  

Umowa została uznana za istotną ze względu na jej znaczenie dla prowadzonej przez Emitenta 
działalności. 

 

12.6.2.2 Umowa o kredyt obrotowy z dnia 7 kwietnia 2010r. 

Z dniem 9 kwietnia 2010r. Emitent otrzymał datowaną na 7 kwietnia 2010r. umowę o kredyt obrotowy 

(„Umowa”), zawartą pomiędzy Emitentem („Kredytobiorca) a Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym  
w Sanoku („Kredytodawca”). 

Na podstawie zawartej Umowy Kredytobiorca udzielił Emitentowi kredytu w kwocie 11.000.000 zł 

(słownie: jedenaście milionów złotych) z przeznaczeniem na regulowanie bieżących płatności.  

Kredytobiorca zobowiązał się do dokonania całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami do dnia  

6 kwietnia 2011r. 

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. 

Umowa została uznana za istotną ze względu na jej znaczenie dla prowadzonej przez Emitenta 
działalności. 
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12.6.3 UMOWY FINANSOWE I GWARANCJE  

12.6.3.1 Umowa o udzielenie gwarancji kontraktowych z dnia 6 listopada 2008r. 

W dniu 6 listopada 2008r. w Warszawie, pomiędzy Emitentem a Towarzystwem Ubezpieczeń Euler 
Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie została zawarta umowa o udzielenie gwarancji kontraktowych 

w ramach limitu odnawialnego w wysokości 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów 

złotych)(„Umowa”). 

Zgodnie z Umową, maksymalny okres obowiązywania pojedynczej gwarancji wydanej w ramach Umowy 

nie może przekroczyć 60 miesięcy, a w przypadku wydania w odniesieniu do jednego kontraktu 
gwarancji należytego wykonania kontraktu i gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek maksymalny 

okres obowiązywania łącznie obu gwarancji nie może przekroczyć 72 miesięcy.  

Z tytułu dzielenia każdej gwarancji Emitent zobowiązany jest do uiszczenia bezzwrotnej prowizji  
w wysokości 1,0% sumy gwarancyjnej rocznie (rok = 360 dni). Jednakże prowizja za pojedynczą 

gwarancje nie będzie mniejsza niż 800 zł. Ponadto z tytułu każdorazowego wydania aneksu  
do gwarancji, będzie naliczana prowizja na zasadach określonych w powyżej, jednakże prowizja 

za pojedynczy aneks nie będzie niższa niż 400 zł. Jeżeli konieczność wydania aneksu do gwarancji 
wynika z błędu popełnionego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. taki aneks będzie 

wydane nieodpłatnie. 

Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. wynikających 
z wypłaty wszystkich udzielonych gwarancji, Emitent podpisał 10 weksli własnych in blanco oraz 

deklaracji do weksli co do sposobu ich wypełnienia. 

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego wartość gwarancji pozostających w mocy wynosi 

9.052.205,07 zł (słownie: dziewięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięć złotych siedem 
groszy). W 2009r. i w 2010r. Towarzystwo Ubezpieczeń Hermes S.A. udzieliło Emitentowi następujących 

gwarancji: 

 w dniu 07 stycznia 2009r. – do kwoty 2.294.122,64 zł, 

 w dniu 21 stycznia 2009r. – do kwoty 1.539.995,00 zł, 

 w dniu 12 lutego 2009r. – do kwoty 923.039,00 zł, 

 w dniu 22 kwietnia 2009r. – do kwoty 800.000,00 zł, 

 w dniu 01 czerwca 2009r. – do kwoty 460.000,00 zł, 

 w dniu 15 czerwca 2009r. – do kwoty 700.000,00 zł, 

 w dniu 18 września 2009r. – do kwoty 731.500,00 zł, 

 w dniu 01 grudnia 2009r. – do kwoty 170.972,08 zł, 

 w dniu 01 grudnia 2009r. – do kwoty 132.233,26 zł, 

 w dniu 01 grudnia 2009r. – do kwoty 113.500,00 zł, 

 w dniu 01 grudnia 2009r. – do kwoty 186.843,09 zł, 

 w dniu 16. kwietnia 2010r. – do kwoty 1.000.000,00 zł. 

Umowa została uznana za istotną ze względu na jej znaczenie dla prowadzonej przez Emitenta 

działalności. 
 

12.6.3.2 Umowa o linię gwarancyjną z 17 czerwca 2005r.  

W dniu 17 czerwca 2005r. pomiędzy Emitentem a Deutsche Bank PBC S.A. została zawarta umowa  
o współpracy w zakresie udzielania gwarancji bankowych w ramach odnaw ialnej linii gwarancyjnej. 

Obecnie wysokość linii gwarancyjnej wynosi 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).  
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W ramach linii gwarancyjnej udzielone będą gwarancje wadialne, dobrego wykonania kontraktu, 

zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. Prawnym zabezpieczeniem udzielonej przez Bank 
linii gwarancyjnej były: 

 oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji z należności pieniężnych wynikających  

z czynności bankowej, 

 depozyt pieniężny na rachunku Banku w wysokości udzielonych każdorazowo gwarancji, złożony 

przez Emitenta, 

 gwarancje przeniesione na rzecz Banku. 

W całym okresie trwania poszczególnych gwarancji udzielonych w ramach linii gwarancyjnej Bank będzie 

pobierał w okresach miesięcznych prowizję w wysokości 0,1% kwoty udzielonej gwarancji. 

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.  

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego wartość gwarancji pozostających w mocy wynosi 
3.989.036,67 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści sześć złotych 

sześćdziesiąt siedem groszy) . Gwarancje na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego zabezpieczone 

były depozytami pieniężnymi w wysokości  1.642.500,00 zł oraz hipoteką kaucyjną do sumy najwyższej 
5.600.000,00 zł 

 

Deutsche Bank PBC S.A. udzielił Emitentowi następujących gwarancji: 

 w dniu 28 kwietnia 2006r. – do kwoty 152.500,00 zł, 

 w dniu 29 grudnia 2006r. – do kwoty 797.735,42 zł, 

 w dniu 27 listopada 2007r. – do kwoty 618.801,25 zł, 

 w dniu 30 listopada 2007r. – do kwoty 1.000.000,00 zł, 

 w dniu 30 listopada 2007r. – do kwoty 460.000,00 zł, 

 w dniu 12 grudnia 2007r. – do kwoty 410.000,00 zł, 

 w dniu 13 lipca 2009r. – do kwoty 80.000,00 zł, 

 w dniu 8 grudnia 2009r. – do kwoty 220.000,00 zł, 

 w dniu 8 grudnia 2009r. – do kwoty 250.000,00 zł. 

Umowa została uznana za istotną ze względu na jej znaczenie dla prowadzonej przez Emitenta 
działalności. 

 

12.6.3.3 Umowa o ustanowienie zastawów z dnia 14 maja 2010r.  

W związku z umową z dnia 6 maja 2010r. opisaną w punkcie 12.6.5.1 Prospektu w dniu 14 maja 2010r. 

Emitent („Zastawca”) zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. („Zastawca”) umowę  
o ustanowienie zastawów rejestrowych na udziałach w spółce San Development Sp. z o.o. Na podstawie 

przedmiotowej umowy został ustanowiony: 

 zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na udziałach na rzecz Zastawnika, 

w celu zabezpieczenia spłaty zabezpieczanej wierzytelności do maksymalnej kwoty stanowiącej 

równowartość EUR 41.069.940,14 (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćdziesiąt dziewięć 

tysięcy dziewięćset czterdzieści 14/100 euro), 

 zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na udziałach na rzecz Zastawnika, 

w celu zabezpieczenia spłaty zabezpieczanej wierzytelności do maksymalnej kwoty 16.000.000 zł  

(szesnaście milionów złotych) 

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.  

Umowa została uznana za istotną ze względu na jej znaczenie dla prowadzonej przez Emitenta 

działalności. 
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12.6.3.4 Umowa gwarancyjna z dnia 14 maja 2010r. 

W związku z umową z dnia 6 maja 2010r. opisaną w punkcie 12.6.5.1 Prospektu w dniu 14 maja 2010r. 

Emitent, jako sponsor San Development Sp. z o.o. („Kredytobiorca”) zawarł z Powszechną Kasą 
Oszczędności Bank Polski S.A. („Kredytodawca”) umowę gwarancyjną („Umowa”). Na podstawie zawartej 

Umowy Emitent zobowiązał się wobec Kredytodawcy, iż w przypadku wystąpienia przekroczenia kosztów, 

podejmie następujące działania: 

 zapewni podwyższenie kapitału zakładowego Kredytobiorcy poprzez wniesienie wkładu 

pieniężnego, lub 

 zapewni wniesienie dopłat do kapitału zakładowego Kredytobiorcy, lub  

 udzieli pożyczki podporządkowanej Kredytobiorcy, lub 

 podejmie dowolne jeden, dwa lub wszystkie działania opisane w niniejszym punkcie w literach 

(a), (b) i (c), 

z zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku łączna suma środków pieniężnych otrzymanych przez 

Kredytobiorcę z tytułu czynności dokonanych przez Sponsora będzie stanowić co najmniej równowartość 

sumy przekroczenia Kosztów. 

Umowa przewidywała poddanie się przez Emitenta egzekucji w trybie art. 777 KPC do kwoty 

27.100.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto tysięcy złotych).  

Umowa gwarancyjna została zawarta na okres kredytowania, zgodnie z umową z dnia 6 maja 2010r.  

Umowa została uznana za istotną ze względu na jej znaczenie dla prowadzonej przez Emitenta 
działalności. 

 

12.6.3.5 Umowa z Powszechną Kasą Oszczędności z dnia 14 maja 2010r. 

W związku z umową z dnia 6 maja 2010r. opisaną w punkcie 12.6.5.1 Prospektu w dniu 14 maja 2010r. 

Emitent, jako sponsor San Development Sp. z o.o. („Kredytobiorca”) zawarł z Powszechną Kasą 
Oszczędności Bank Polski S.A. („Kredytodawca”) umowę poręczenia („Umowa”), na podstawie której 

Sponsor zobowiązał się wykonać wszelkie zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z umowy kredytu  

z dnia 6 maja 2010r., na wypadek gdyby Kredytobiorca zobowiązań tych nie wykonał, do wysokości 
100% kredytu wraz z odsetkami 

Zgodnie z Umową poręczenie zostało udzielone na czas do daty przedstawienia przez San Development 
Sp. z o.o. Kredytodawcy poświadczonej za zgodność z oryginałem przez członka zarządu Kredytobiorcy 

odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości w Przemyślu (KW PR1P/00018566/4),  
z którego będzie wynikać, m.in że: na rzecz Banku zostały wpisane z równorzędnym najwyższym 

pierwszeństwem zaspokojenia następujące hipoteki: hipoteka kaucyjna do kwoty 41.069.940,14 EUR 

tytułem zabezpieczenia wierzytelności Banku o zapłatę kwoty głównej prowizji i innych kosztów 
przewidzianych w Umowie Kredytu oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 16.000.000,00 PLN tytułem 

zabezpieczenia wierzytelności Banku o zapłatę kwoty głównej, prowizji i innych kosztów przewidzianych 
w Umowie Kredytu; jednak nie dłużej niż do dnia 30.06.2023.  

Przedmiotowy wpis obu hipotek do księgi wieczystej (KW PR1P/00018566/4) nastąpił  

w dniu 8 czerwca 2010r. 

Umowa została uznana za istotną ze względu na jej znaczenie dla prowadzonej przez Emitenta 

działalności. 
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12.6.4 UMOWY UBEZPIECZENIOWE 

12.6.4.1 Umowa Generalna otwartego pokrycia nr GL/UG/01/2010 z dnia 2 stycznia 

2010r. 

W dniu 2 stycznia 2010r. w Gliwicach Emitent zawarł z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo 

Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie umowę generalną otwartego pokrycia („Umowa”)  

Przedmiotowa Umowa dotyczyła ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych w inwestycjach 
w których Emitent występuje jako główny wykonawca ubezpieczonych kontraktów, członek konsorcjum 

lub inwestor. 

Ubezpieczenie w Sekcji I mienie objęte zostało ochroną ubezpieczeniową od utraty, zniszczenia  

lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym z zastrzeżeniem 

przypadków wskazanych w Umowie. 

Wysokość sumy ubezpieczenia w odniesieniu do Sekcji I (mienie) określono na: 

 50.000.000 zł jako maksymalna wartość pojedynczego kontraktu, przy czym przez wartość 

kontraktu rozumiano łączną wartość prac budowlano – montażowych wraz z materiałami użytymi 
do ich wykonania, w tym materiałami dostarczonymi przez zleceniodawcę, 

 4.000.000 zł jako suma ubezpieczenia maszyn budowlanych, z zastrzeżeniem obowiązku 

wykazania, że dana maszyna uczestniczyła w procesie budowlanym objętego ochroną kontraktu, 

 30% wartości kontraktu nie więcej niż 1.000.000 zł jako limit odpowiedzialności dla sprzętu  

i wyposażenia budowlanego, bez konieczności sporządzania wykazu, 

 15% wartości szkody maksymalnie 1.000.000 jako limit odpowiedzialności dla uprzątnięcia 

pozostałości po szkodzie. 

Suma ubezpieczenia kontraktu nie obejmowała podatku od towarów i usług. 

Składka stawki ubezpieczenia została ustalona na 0,62% od sumy ubezpieczenia kontraktu.  

Umowa została zawarta na okres jednego roku tj. od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. 

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.  

Umowa została uznana za istotną ze względu na jej znaczenie dla prowadzonej przez Emitenta 

działalności. 
 

12.6.4.2 Polisa nr 00/08/389/5703009 

Polisa nr 00/08/389/5703009 została zawarta w dniu 2 września 2008r. z Towarzystwem Ubezpieczeń 

Allianz Polska S.A. Polisa obejmowała ubezpieczenie mienia w ramach kontraktu: Budowa galerii 
handlowej – kompleksowa realizacja inwestycji w Przemyślu, na ogólną sumę ok. 150.000.000 zł 

(plus limity dodatkowe). Okres obowiązywania umowy od 1 września 2008r. do 30 września 2010r. 

Składka ubezpieczeniowa wyniosła 130.000 zł. 

Umowa Polisy została uznana za istotną ze względu na jej znaczenie dla prowadzonej przez Emitenta 

działalności. 

 

12.6.4.3 UMOWY ZAWIERANE PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE  

Umowa kredytu z dnia 6 maja 2010r. 

W dniu 6 maja 2010r. pomiędzy spółką San Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 

(„Kredytobiorca”) (podmiot zależny Emitenta) a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. 
w Warszawie („Kredytodawca” lub „Bank”) została zawarta umowa kredytu („Umowa”). 

Umowa została zawarta w związku z koniecznością współfinansowania budowy Centrum Handlowego 
Sanowa zlokalizowanego w Przemyślu. 
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W ramach Umowy Kredytobiorcy przyznano następujące transze kredytu: 

 Transza A, stanowiąca nieodnawialny kredyt  inwestycyjny, w kwocie nie większej  

niż równowartość w EUR kwoty 81.300.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów trzysta 
tysięcy złotych) i nie większej niż 60% kosztów projektu, 

 Transza B, stanowiąca odnawialny kredyt obrotowy, do kwoty nieprzekraczającej 8.000.000,00 zł 

(słownie: osiem milionów złotych) 

Strony ustaliły, że Kredytobiorca dokona spłaty zobowiązań z tytułu wypłat w ramach Transzy A  

w 119 równych miesięcznych ratach kapitałowych w okresie spłaty oraz jednej ostatniej (120 – tej) racie, 

płatnej w dniu ostatecznej spłaty Transzy A, która obejmować będzie sumę wszystkich pozostałych  
do spłaty kwot Transzy A i nie będzie wyższa niż 35% kwoty Transzy A. 

Kredytobiorca dokona spłaty całości zobowiązań z tytułu wypłat w ramach Transzy B najpóźniej  
w dniu ostatecznej spłaty Transzy B tj. dniu 31 grudnia 2011r.  

Stopa oprocentowania Kredytu w każdym okresie odsetkowym będzie określona przez Bank , jako stopa 

procentowa w stosunku rocznym będąca sumą stałej marży odsetkowej, w odpowiedniej wysokości  
dla danej Transzy oraz stopy EURIBOR dla Transzy A lub odpowiednio stopy WIBOR dla Transzy B 

ustalonej dla danego okresu odsetkowego. Odsetki będą naliczane za rzeczywistą liczbę dni 
wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. 

W ramach Umowy Emitent został ustanowiony sponsorem projektu i zobowiązał się do dofinansowania 
Kredytobiorcy w przypadku wystąpienia przekroczenia kosztów projektu. 

W celu zabezpieczenia spłaty Transzy A oraz Transzy B Kredytobiorca zobowiązał się ustanowić stosowne 

zabezpieczenia. 

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.  

W związku z Umową spółka San Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (podmiot zależny 
Emitenta) ustanowił na nieruchomościach w Przemyślu, na której realizowana jest inwestycja budowy 

Centrum Handlowego Sanowa: 

 hipotekę kaucyjną jako zabezpieczenie wszelkich wierzytelności pieniężnych Powszechnej Kasy 

Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie wobec spółki San Development  
Sp. z o.o. wynikających z udzielenia przez Bank Transzy A kredytu opisanego powyżej w pkt. A) 

do kwoty 41.069.940,14 EUR (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 
dziewięćset czterdzieści 14/100 euro) na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego 

S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 hipotekę kaucyjną jako zabezpieczenie wszelkich wierzytelności pieniężnych Powszechnej Kasy 

Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie wobec spółki SAN DEVELOPMENT 

Sp. z o.o. wynikających z udzielenia przez Bank Transzy B kredytu opisanego powyżej w pkt. B) 

do kwoty 16.000.000,00 zł (szesnaście milionów złotych) na rzecz Powszechnej Kasy 
Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 

12.6.4.4 Umowa kredytu z dnia 28 czerwca 2010r. 

W dniu 28 czerwca 2010r. pomiędzy spółką Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 

(„Kredytobiorca”) (podmiot zależny Emitenta) a Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie  
(„Kredytodawca” lub „Bank”) została zawarta umowa o kredyt obrotowy odnawialny nr KOO/1013208 

(„Umowa”). 

Przedmiotem Umowy było udzielenie Kredytobiorcy kredytu w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset 

tysięcy złotych) w celu finansowania podatku VAT wynikającego z wydatków inwestycyjnych związanych 
z budową centrum handlowo – usługowego położonego w Chorzowie. 

Strony ustaliły, że kredyt zostanie zwrócony do 31 grudnia 2010r.  

Kredyt został oprocentowany według stopy zmiennej. Stopa referencyjna w wysokości 3,63%, 
marża podstawowa 3,2 p.p. Stopa karna 20%. 

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowiła m.in. hipoteka łączna na rzecz Banku w wysokości 750.000,00 
zł na nieruchomościach objętych księgą wieczystą kw nr: KA1C/00017647/3, KA1C/00021124/2, 
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KA1C/00012754/1, KA1C/00012755/8 a także cesja na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej ww . 

nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych do kwoty 8.500.000,00 zł przy czym, zabezpieczenie 
to zostanie ustalone po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu handlowo – usługowego 

położonego w Chorzowie, jednak nie później niż do dnia 30 września 2010r.  

Kredytobiorca poddał się ponadto egzekucji do kwoty 1.000.000,00 zł. Termin, do którego Bank może 

wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności upłynie z dniem 

31 grudnia 2013r. 

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.  
 

12.6.4.5 Umowa kredytu z dnia 28 czerwca 2010r. 

W dniu 28 czerwca 2010r. pomiędzy spółką Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 
(„Kredytobiorca”) (podmiot zależny Emitenta) a Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie  

(„Kredytodawca” lub „Bank”) została zawarta umowa o kredyt obrotowy odnawialny nr KOO/1013053 

(„Umowa”). 

Przedmiotem Umowy było udzielenie Kredytobiorcy kredytu w wysokości 7.200.000,00 zł (słownie: 

siedem milionów dwieście tysięcy złotych) w celu finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego 
polegającego na budowie obiektu handlowo – usługowego w Chorzowie. 

Strony ustaliły, że kredyt zostanie zwrócony do 31 grudnia 2025r. 

Kredytobiorca zobowiązany został do zapłaty prowizji rekompensacyjnej z tytułu przedterminowej spłaty 
Kredytu w wysokości 2% w pierwszym roku kredytowania, 1,5% w drugim i trzecim okresie 

kredytowania oraz 1% od czwartego roku okresu kredytowania. 

Kredyt został oprocentowany według stopy zmiennej. Stopa referencyjna w wysokości 4,12%, marża 

podstawowa 4 p.p. w okresie budowy, oraz 3,2 p.p. po zakończeniu budowy. Stopa karna 20%.  

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowiła m.in. hipoteka łączna na rzecz Banku do kwoty 10.800.000,00 zł 
na nieruchomościach objętych księgą wieczystą kw nr: KA1C/00017647/3, KA1C/00021124/2, 

KA1C/00012754/1, KA1C/00012755/8 a także cesja na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej ww . 
nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych do kwoty 8.500.000,00 zł przy czym, zabezpieczenie 

to zostanie ustalone po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu handlowo – usługowego 
położonego w Chorzowie, jednak nie później niż do dnia 30 września 2010r. Zabezpieczenie stanowił 

również weksel własny in blanco poręczony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową, warunkiem 

ograniczenia do wysokości 2.200.000 ,00 zł jest a) zawarcie przez Kredytobiorcę z najemcami umów 
najmu nieruchomości w pawilonie handlowym wybudowanym w Chorzowie w wysokości gwarantującej 

utrzymanie wskaźnika pokrycia obsługi długu na poziomie 110% i regularny wpływ czynszów od każdego 
z najemców przez co najmniej 3 miesięcy, b) oddanie ww. nieruchomości do użytkowania, c) poprawna 

sytuacja ekonomiczno – finansowa Kredytobiorcy. 

Kredytobiorca poddał się ponadto egzekucji do kwoty 14.400.000,00 zł. Termin, do którego Bank może 
wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności upłynie z dniem  

31 grudnia 2028. 

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. 

 

12.6.5 ISTOTNE UMOWY ZAWARTE POZA NORMALNYM TOKIEM DZIAŁALNOŚCI  

Na Datę prospektu Emitent jak również podmioty z Grupy nie zawierały istotnych umów poza normalnym 

tokiem działalności. 
 

12.7 POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE 

W okresie ostatnich 12 miesięcy, w odniesieniu do Emitenta jak również wobec podmiotów z Grupy 

Emitenta, nie toczyły się i nie toczą, żadne postępowania przed organami rządowymi, postępowania 

sądowe lub arbitrażowe, które mogłyby mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ 
na sytuację finansową lub rentowność Emitenta lub jego Grupy. Sytuacja Emitenta, jak również 
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podmiotów z Grupy Emitenta na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu Emisyjnego nie wskazuje  

na możliwość rozpoczęcia takich postępowań. 
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ROZDZIAŁ 13. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

13.1 TRANSAKCJE EMITENTA Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI  

13.1.1 Umowy o roboty budowlane 

13.1.1.1 Umowa o roboty budowlane nr 1/G1/2010 z dnia 14 maja 2010r. 

W dniu 14 maja 2010r. w Gliwicach pomiędzy Emitentem („Wykonawca”) a San Development Sp. z o.o. 

z siedzibą w Gliwicach („Zamawiający”) (podmiot zależny Emitenta) została zawarta umowa o roboty 
budowlane nr 1/G1/2010  („Umowa”). 

Przedmiotem Umowy było wykonanie wszelkich prac projektowych oraz robót budowlanych 

zmierzających do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Centrum Handlowo – Usługowego pod nazwą 
„Galeria Sanowa” w Przemyślu.  

Powyższa Umowa zastąpiła umowę o pracę projektowe i roboty budowlane zawartą w dniu  
17 października 2007r. 

Strony ustaliły, że za wykonanie przedmiotu Umowy i innych świadczeń Wykonawcy opisanych 

w Umowie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe stanowiące kwotę w wysokości 
109.000.000,00 zł (słownie: sto dziewięć milionów złotych) powiększoną o podatek od towarów i  usług 

w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. 

Strony ustaliły następujące terminy prac:  

 termin otwarcia obiektu handlowego nastąpi do dnia 26 października 2010r.,  

 termin przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w tym gwarancji producentów 

oraz certyfikatów jakościowych materiałów do dnia 31 stycznia 2011r.,  

 termin usunięcia wad i usterek oraz uzyskania raportu końcowego BIN pozwalającego  

na dokonanie ostatecznego odbioru obiektu – 31 marzec 2011r. 

Powyższe terminy mogą ulec przedłużeniu w przypadku: 

 wstrzymania przez Wykonawcę robót na żądanie przedstawiciela Zamawiającego,  

 wydania przez organy administracji aktów administracyjnych podlegających wykonaniu , 

a nakazujących wstrzymanie robót, jeżeli wydanie takich aktów nastąpiło na skutek okoliczności 
niezawinionych przez Wykonawcę. 

Strony ustaliły, że w przypadku braku bezpośredniego nadzoru ze strony Wykonawcy, Zamawiający 
będzie miał prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w kwocie 5.000,00 zł za każdy przypadek 

stwierdzonego naruszenia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy na naradzie 
koordynacyjnej Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek stwierdzonego 

naruszenia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych. 

Strony uzgodniły, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego netto, 

 za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu robót – 0,01% wartości wynagrodzenia umownego 

netto, 

 za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót – 0,05% wartości wynagrodzenia umownego netto, 

 za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany 

z tytułu udzielonej rękojmi lub gwarancji – 1% wartości netto wynagrodzenia umownego 
za zakres robót w którym wystąpiły wady/ usterki za każdy dzień opóźnienia w stosunku 

do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady. 
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Zamawiający zastrzegł sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość 

zastrzeżonych w Umowie kar umownych, przy czym łączna wysokość roszczeń odszkodowawczych 
oraz kar umownych dochodzonych z tytułu niniejszej umowy nie może być wyższa niż 10% wartości 

wynagrodzenia umownego netto. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach 

tego rodzaju tj. regulowały w szczególności zasady płatności, zasady wstrzymania robót budowlanych, 

relacje z podwykonawcami, kwestie zagospodarowania i wyposażenia placu budowy, zasady rękojmi  
i gwarancji, odpowiedzialność za wady, kar umownych, przypadki odstąpienia od Umowy.  

 

13.1.1.2 Umowa o roboty budowlane nr 1/G5/2010 z dnia 1 lipca 2010r. 

W dniu 1 lipca 2010r. w Gliwicach pomiędzy Emitentem („Wykonawca”), a spółką Park Handlowy 

Chorzów Sp. z o.o. (podmiot zależny Emitenta) („Zamawiający”) została zawarta umowa o roboty 
budowlane nr 1/G5/2010  („Umowa”). 

Przedmiotem Umowy było wykonanie wszelkich prac projektowych oraz robót budowlanych 
zmierzających do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Centrum Handlowo – Usługowego pod nazwą 

„Park Handlowy Chorzów” w Chorzowie.  

Strony ustaliły następujące terminy prac:  

 termin otwarcia obiektu handlowego nastąpi do dnia 31 sierpnia 2010r.,  

 termin przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w tym gwarancji producentów 

oraz certyfikatów jakościowych materiałów do dnia 20 września 2010r.,  

 termin usunięcia wad i usterek oraz uzyskania raportu końcowego BIN pozwalającego 

na dokonanie ostatecznego odbioru obiektu – 30 września 2010r. 

Powyższe terminy mogą ulec przedłużeniu w przypadku: 

 wstrzymania przez Wykonawcę robót na żądanie przedstawiciela Zamawiającego,  

 wydania przez organy administracji aktów administracyjnych podlegających wykonaniu, 

a nakazujących wstrzymanie robót, jeżeli wydanie takich aktów nastąpiło na skutek okoliczności 
niezawinionych przez Wykonawcę. 

Strony ustaliły, że za wykonanie przedmiotu Umowy i innych świadczeń Wykonawcy opisanych 

w Umowie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe stanowiące kwotę w wysokości 
1.515.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset piętnaście tysięcy złotych) powiększoną o podatek  

od towarów i usług w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. 

Strony ustaliły, że w przypadku braku bezpośredniego nadzoru ze strony Wykonawcy, Zamawiający 

będzie miał prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w kwocie 5.000,00 zł za każdy przypadek 
stwierdzonego naruszenia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy na naradzie 

koordynacyjnej Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek stwierdzonego 
naruszenia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

Strony uzgodniły, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego netto, 

 za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu robót – 0,01% wartości wynagrodzenia umownego 

netto, 

 za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót – 0,05% wartości wynagrodzenia umownego netto, 

 za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany 

z tytułu udzielonej rękojmi lub gwarancji – 1% wartości netto wynagrodzenia umownego 

za zakres robót w którym wystąpiły wady/ usterki za każdy dzień opóźnienia w stosunku  
do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady. 
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Zamawiający zastrzegł sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość 

zastrzeżonych w Umowie kar umownych, przy czym łączna wysokość roszczeń odszkodowawczych 
oraz kar umownych dochodzonych z tytułu niniejszej umowy nie może być wyższa niż 10% wartości 

wynagrodzenia umownego netto. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach 

tego rodzaju tj. regulowały w szczególności zasady płatności, zasady wstrzymania robót budowlanych, 

relacje z podwykonawcami, kwestie zagospodarowania i wyposażenia placu budowy, zasady rękojmi  
i gwarancji, odpowiedzialność za wady, kar umownych, przypadki odstąpienia od Umowy. 

 

13.1.2  Umowy Pożyczki 

13.1.2.1 Umowa pożyczki z dnia 20 maja 2010r. 

W dniu 20 maja 2010r. pomiędzy Emitentem („Pożyczkodawca”), a San Development Sp. z o.o. 
(podmiot zależny Emitenta) („Pożyczkobiorca”) została zawarta umowa pożyczki („Umowa”).  

Na mocy zawartej Umowy Pożyczkodawca pożyczył Pożyczkobiorcy kwotę 25.000.000,00 zł 
(słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na wkład własny w realizację inwestycji – 

budowa Galerii Sanowa w Przemyślu. 

Strony uzgodniły, że pożyczka podlegać będzie zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia 2021r.  

Pożyczka została oprocentowana wg stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych 

w zł powiększonej o marżę w wysokości 2%. 

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.  

 

13.1.2.2 Umowa pożyczki z dnia 5 lipca 2010r.  

W dniu 5 lipca 2010r. pomiędzy Emitentem („Pożyczkodawca”), a spółką Park Handlowy Chorzów 

Sp. z o.o. (podmiot zależny Emitenta) („Pożyczkobiorca”) została zawarta umowa pożyczki („Umowa”).  

Na mocy zawartej Umowy Pożyczkodawca pożyczył Pożyczkobiorcy kwotę 1.000.000,00 zł 

(słownie: jeden milion złotych). 

Strony uzgodniły, że pożyczka podlegać będzie zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia 2010r.  

Pożyczka została oprocentowana wg stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych 
w zł powiększonej o marżę w wysokości 2%. 

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.  

 

13.1.2.3 Umowa pożyczki z dnia 5 lipca 2010r.  

W dniu 5 lipca 2010r. pomiędzy Emitentem („Pożyczkodawca”), a spółką Park Handlowy Chorzów 
 Sp. z o.o. (podmiot zależny Emitenta) („Pożyczkobiorca”) została zawarta umowa pożyczki („Umowa”). 

Na mocy zawartej Umowy Pożyczkodawca pożyczył Pożyczkobiorcy kwotę 3.700.000,00 zł  

(słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych). 

Strony uzgodniły, że pożyczka podlegać będzie zwrotowi w terminie do dnia 31 stycznia 2026r. 

Pożyczka została oprocentowana wg stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych 
w zł powiększonej o marżę w wysokości 2%. 

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. 

 

13.1.2.4 Umowa pożyczki z dnia 26 lipca 2010r.  

W dniu 26 lipca 2010r. pomiędzy Emitentem („Pożyczkodawca”), a spółką Park Handlowy Chorzów 
Sp. z o.o. (podmiot zależny Emitenta) („Pożyczkobiorca”) została zawarta umowa pożyczki („Umowa”).  
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Na mocy zawartej Umowy Pożyczkodawca pożyczył Pożyczkobiorcy kwotę 700.000,00 zł 

(słownie: siedemset tysięcy złotych). 

Strony uzgodniły, że pożyczka podlegać będzie zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia 2010r.  

Pożyczka została oprocentowana wg stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych 
w zł powiększonej o marżę w wysokości 2%. 

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.  

 

13.1.2.5 Umowa pożyczki z dnia 26 marca 2010r.  

W dniu 26 marca 2010r. pomiędzy Emitentem („Pożyczkodawca”), a spółką Supernova Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gliwicach (podmiot zależny Emitenta) („Pożyczkobiorca”) została zawarta umowa pożyczki 

(„Umowa”). 

Na mocy zawartej Umowy Pożyczkodawca pożyczył Pożyczkobiorcy kwotę 200.000,00 zł  
(słownie: dwieście  tysięcy złotych). 

Strony uzgodniły, że pożyczka podlegać będzie zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia 2012r.  

Pożyczka została oprocentowana wg stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych 

w zł powiększonej o marżę w wysokości 2%. 

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.  

 

13.1.2.6 Umowa pożyczki z dnia 29 czerwca 2009r.  

W dniu 29 czerwca 2009r. pomiędzy Emitentem („Pożyczkodawca”), a spółką Supernova Sp. z o.o. 

z siedzibą w Gliwicach (podmiot zależny Emitenta) („Pożyczkobiorca”) została zawarta umowa pożyczki 
(„Umowa”). 

Na mocy zawartej Umowy Pożyczkodawca pożyczył Pożyczkobiorcy kwotę 1.050.000,00 zł  

(słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy złotych). 

Strony uzgodniły, że pożyczka podlegać będzie zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia 2011r. 

Pożyczka została oprocentowana wg stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych 
w zł powiększonej o marżę w wysokości 2%. 

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach  tego typu. 

 

13.1.2.7 Umowa pożyczki z dnia 23 grudnia 2009r.  

W dniu 23 grudnia 2009r.  pomiędzy Emitentem („Pożyczkodawca”), a spółką Galeria Zamoyska Sp. z 
o.o. z siedzibą w Gliwicach (podmiot zależny Emitenta) („Pożyczkobiorca) ”) została zawarta umowa 

pożyczki („Umowa”). 

Na mocy zawartej Umowy Pożyczkodawca pożyczył Pożyczkobiorcy kwotę 300.000,00 zł (słownie: trzysta 

tysięcy złotych) 

Strony uzgodniły, że pożyczka podlegać będzie zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia 2011r.  

Pożyczka została oprocentowana wg stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych 

w zł powiększonej o marżę w wysokości 2%. 

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.  

 

13.1.2.8 Umowa pożyczki z dnia 26 marca 2010r.  

W dniu 26 marca 2010r. pomiędzy Emitentem („Pożyczkodawca”), a spółką Galeria Zamoyska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Gliwicach (podmiot zależny Emitenta) („Pożyczkobiorca) ”) została zawarta umowa pożyczki 
(„Umowa”). 
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Na mocy zawartej Umowy Pożyczkodawca pożyczył Pożyczkobiorcy kwotę 200.000,00 zł 

(słownie: dwieście tysięcy złotych). 

Strony uzgodniły, że pożyczka podlegać będzie zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia 2012r.  

Pożyczka została oprocentowana wg stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych 
w zł powiększonej o marżę w wysokości 2%. 

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.  

 

13.1.2.9 Umowa pożyczki z dnia 22 lipca 2010r.  

W dniu 22 lipca 2010r., pomiędzy Emitentem („Pożyczkodawca”), a CMX Park 1 Sp. z o.o. 
(podmiot zależny Emitenta do dnia 20 października 2010r.) („Pożyczkobiorca”) została zawarta umowa 

pożyczki („Umowa”). 

Na mocy zawartej Umowy Pożyczkodawca pożyczył Pożyczkobiorcy kwotę 7.355.250,00 zł  
(słownie: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). 

Strony uzgodniły wysokość odsetek umownych w wysokości 0,5% w skali roku.  

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.  

Pożyczka została udzielona w celu sfinansowania zakupu nieruchomości przez CMX Park 1 Sp. z o.o. 
w celu jej dalszej odsprzedaży. 

W celu zabezpieczenia pożyczki, Pożyczkobiorca przeniósł na rzecz Pożyczkodawcy wierzytelność przyszłą 

z tytułu przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości, którą Spółka CMX Park 1 Sp. z o.o. 
była zobowiązana zawrzeć z Tesco Polska Sp. z o.o. 

Pożyczka wraz z należnymi odsetkami została zwrócona w dniu 12 października 2010 r.  

 

13.1.2.10 Umowa pożyczki z dnia 18 czerwca 2009r.  

W dniu 18 czerwca 2009r. pomiędzy Emitentem („Pożyczkodawca”), a San Development Sp. z o.o. 
(podmiot zależny Emitenta) („Pożyczkobiorca”) została zawarta umowa pożyczki („Umowa”). 

Na mocy zawartej Umowy Pożyczkodawca pożyczył Pożyczkobiorcy kwotę 9.000.000,00 zł  
(słownie: dziewięć milionów złotych). 

Strony uzgodniły, że pożyczka podlegać będzie zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia 2020r. 

Pożyczka została oprocentowana wg stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych 

w zł powiększonej o marżę w wysokości 2%. 

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. 

 

13.1.2.11 Umowa pożyczki z dnia 7 października 2010r.  

W dniu 7 października 2010r. pomiędzy Emitentem („Pożyczkodawca”) , a spółką Galeria Zamoyska 

Sp. z o.o. („Pożyczkobiorca”), (podmiot zależny Emitenta) została zawarta umowa pożyczki („Pożyczka”).  

Na mocy zawartej Umowy Pożyczkodawca pożyczył Pożyczkobiorcy kwotę 40.000,00 zł  
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych) . 

Strony uzgodniły, że pożyczka podlegać będzie zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia 2012r.  

Z tytułu korzystania z pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany został do zapłaty Pożyczkodawcy odsetki 

narosłe od kwoty pozostającej do spłaty. Pożyczka została oprocentowana według stawki zmiennej,  

w wysokości stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN powiększonej  
o marżę w wysokości 2%. 

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.  
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13.1.2.12 Umowa pożyczki wraz z cesją na zabezpieczenie z dnia 19 października 
2010r. 

W dniu 19 października 2010r., pomiędzy Emitentem („Pożyczkodawca” lub „Cesjonariusz”),  
a CMX Park 1 Sp. z o.o. („Pożyczkobiorca”) (podmiot zależny Emitenta do dnia 20 października 2010r.) 

oraz spółką CMX Trading Sp. z o.o. („Cedent”) została zawarta umowa pożyczki wraz z cesją  

na zabezpieczenie („Umowa”). 

Na mocy zawartej Umowy Pożyczkodawca zobowiązał się pożyczyć Pożyczkobiorcy kwotę 355.000,00 zł 

(słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) a Pożyczkobiorca zobowiązał się powyższą kwotę 
przyjąć oraz zobowiązał się zwrócić pożyczkę powiększoną o należne odsetki w wysokośc i 10% w skali 

roku obliczone za okres od dnia przekazania pożyczki do dnia jej zwrotu. Zgodnie z umową 
Pożyczkobiorca zobowiązał się zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami w terminie do dnia 28 lutego 2011r.  

Na zabezpieczenie zwrotu pożyczki wraz z odsetkami Cedent przeniósł na Cesjonariusza wierzytelność 

przysługującą mu względem spółki Tesco Polska Sp. z o.o. w kwocie brutto 488.000.00 zł  
(słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych). 

 

13.1.2.13 Umowa pożyczki z dnia 17 marca 2008r.  

W dniu 17 marca 2008r. pomiędzy Emitentem („Pożyczkodawca”), a San Development Sp. z o.o. 

(podmiot zależny Emitenta) („Pożyczkobiorca”) została zawarta umowa pożyczki („Umowa”).  

Na mocy zawartej Umowy Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł 

(słownie: dwa miliony złotych). Pożyczkobiorca w ramach Umowy zobowiązał się do spłaty pożyczek 
udzielonych przez Pożyczkodawcę w kwocie 30.000,00 zł i 40.000,00 zł w roku 2007r.  

Strony postanowiły, że dostępny limit pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł zostanie pomniejszony o kwotę 

70.000,00 zł. 

Zgodnie z umową pożyczka podlegała spłacie jednorazowo w terminie do dnia 30 kwietnia 2009r.  

Pożyczka została oprocentowana według zmiennej stawki procentowej równiej zmiennej stawce WIBOR 
dla jednomiesięcznych depozytów powiększona o 0,75 punktu procentowego. 

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.  

Pożyczka została spłacona w terminie. 

 

13.1.3 Pozostałe umowy i transakcje 

13.1.3.1 Umowa sprzedaży nieruchomości z dnia 1 lipca 2010r. – obiekt w Chorzowie 

W dniu 1 lipca 2010r. została zawarta w Gliwicach, w formie aktu notarialnego (Repertorium:  
A 3610/2010) przed notariuszem Marcinem Niemcem w jego Kancelarii Notarialnej w Gliwicach 

(ul. Wieczorka 33) pomiędzy Emitentem („Sprzedający”), a spółką Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o. 

(podmiot zależny Emitenta) („Kupujący”), została zawarta umowa sprzedaży nieruchomości („Umowa”).  

Zgodnie z Umową Sprzedający sprzedał Kupującemu następujące nieruchomości położone w Chorzowie:  

 nieruchomość stanowiąca działkę o nr 19/4 o powierzchni 0,049 ha, dla której Sąd Rejonowy 

w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1C/00017647/3. 

 nieruchomość stanowiąca działkę o nr 21/8 i 19/5 o łącznej powierzchni 0,3217 ha,  

dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1C/00021124/2, 

 nieruchomość stanowiącą działkę o nr 21/8 i 19/5 o łącznej powierzchni 0,1668 ha,  

dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1C/00012754/1,  

 nieruchomość stanowiąca działkę nr 31/35 o powierzchni 0,4602 ha, dla której Sąd Rejonowy 

w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1C/00012755/8. 
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Powyższe nieruchomości zabudowane zostały budynkiem w stanie surowym zamkniętym. 

Przedmiotem Umowy była także sprzedaż projektu i praw autorskich do projektu.  

Wartość Umowy wyniosła 10.029.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy 

złotych) powiększona o podatek od towarów i usług. 

Sprzedający udzielił Kupującemu rękojmi i gwarancji dotyczącej budynku i infrastruktury wewnętrznej.  

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.  

 

13.1.3.2 Umowa o stałą obsługę prawną z dnia 25 października 2004.  

W dniu 25.10.2004r. pomiędzy P.A. NOVA Sp. z o.o., a radcą prawnym Maciejem Bobkowskim została 
zawarta umowa o stałą obsługę prawną Emitenta. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 

Zleceniobiorcy za każdy miesiąc wykonywania obsługi prawnej przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie  

w wysokości określonej aneksem Nr 6 z dnia 21 lipca 2009r. – 10.000,00 zł netto plus podatek VAT. 

Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron na koniec miesiąca z zachowaniem  

3 miesięcznego terminu wypowiedzenia. 

 

13.1.3.3 Umowa  o prace projektowe z dnia 2 stycznia 2007r. 

W dniu 2 stycznia 2007r. pomiędzy Emitentem („Zamawiający”), a spółką Budoprojekt Sp. z o.o. 

(„Wykonawca”) została zawarta w Gliwicach, umowa o prace projektowe („Umowa”). 

Zgodnie z Umową Zamawiający zlecił a Wykonawca przyjął do wykonania opracowanie dokumentacji 
projektowej, budowlanej i wykonawczej oraz planów zagospodarowania przestrzennego prowadzonych 

przez Zamawiającego. Wynagrodzenie za wykonanie prac projektowych Strony ustaliły na kwotę 
wynikającą z udokumentowanych poniesionych kosztów Wykonawcy powiększonej o 10% zysk  

dla Wykonawcy. 

Umowa została zawarta na czas określony tj. do 31 grudnia 2007r. 

 

13.1.3.4 Umowa na świadczenie usług inspektora nadzoru z 2 stycznia 2008r.  

W dniu 2 stycznia 2008r. pomiędzy Emitentem („Zamawiający”), a spółką Budoprojekt Sp. z o.o. 

(„Wykonawca”) została zawarta w Gliwicach, umowa na świadczenie usług inspektora nadzoru 
(„Umowa”). 

Zgodnie z Umową Zamawiający zlecił a Wykonawca przyjął do wykonania pełnienia funkcji inspektora 

nadzoru, na budowach prowadzonych przez Zamawiającego. Do realizacji zadań wynikających z Umowy 
został wyznaczony pracownik Wykonawcy. Za wykonanie czynności objętych Umową, Wykonawcy 

przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł netto miesięcznie. 

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2008r.  

 

13.1.3.5 Umowa o prace projektowe z dnia 2 stycznia 2008r. 

W dniu 2 stycznia 2008r. pomiędzy Emitentem („Zamawiający”), a spółką Budoprojekt Sp. z o.o. 

(„Wykonawca”) została zawarta w Gliwicach, umowa o prace projektowe („Umowa”). 

Zgodnie z Umową Zamawiający zlecił a Wykonawca przyjął do wykonania opracowanie dokumentacji 

projektowej, budowlanej i wykonawczej prac formalno – technicznych oraz nadzorów w inwestycjach 

prowadzonych przez Zamawiającego. 

Wynagrodzenie za wykonanie prac projektowych Strony ustaliły na kwotę wynikającą z 

udokumentowanych poniesionych kosztów Wykonawcy powiększonej o 20% zysk dla Wykonawcy. 

Umowa została zawarta na czas określony tj. do 31 grudnia 2008r.  
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13.1.3.6 Umowa o prace projektowe z dnia 2 stycznia 2009r. 

W dniu 2 stycznia 2009r. pomiędzy Emitentem („Zamawiający”), a spółką Budoprojekt Sp. z o.o. 

(„Wykonawca”) została zawarta w Gliwicach, umowa o prace projektowe („Umowa”). 

Zgodnie z Umową Zamawiający zlecił a Wykonawca przyjął do wykonania opracowanie dokumentacji 

projektowej, budowlanej i wykonawczej prac formalno – technicznych oraz nadzorów w inwestycjach 

prowadzonych przez Zamawiającego. 

Wynagrodzenie za wykonanie prac projektowych Strony ustaliły na kwotę wynikającą  

z udokumentowanych poniesionych kosztów Wykonawcy powiększonej o 20% zysk dla Wykonawcy.  

Umowa została zawarta na czas określony tj. do 31 grudnia 2009r. 

 

13.1.3.7 Umowa Sprzedaży z dnia 4 marca 2009r. 

W dniu 4 marca 2009r. została zawarta w Gliwicach, w formie aktu notarialnego 

(repertorium A 1397/2009) – przed notariuszem Dorotą Sułkowską w jej Kancelarii w Gliwicach 
(ul. Wieczorka 33) pomiędzy Emitentem („Kupujący”), a spółką Budoprojekt Sp. z o.o. („Sprzedający) 

umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności 
znajdującego się na tej nieruchomości budynku („Umowa”). 

Wartość Umowy wyniosła 2.167.940,00 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy 

dziewięćset czterdzieści złotych) z podatkiem od towarów i usług. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.  

 

13.1.3.8 Umowa o prace projektowe z dnia 3 stycznia 2010r. 

W dniu 3 stycznia 2010r. pomiędzy Emitentem („Zamawiający”), a spółką Budoprojekt Sp. z o.o. 

(„Wykonawca”) została zawarta w Gliwicach, umowa o prace projektowe („Umowa”). 

Zgodnie z Umową Zamawiający zlecił a Wykonawca przyjął do wykonania opracowanie dokumentacji 

projektowej, budowlanej i wykonawczej prac formalno – technicznych oraz nadzorów w inwestycjach 
prowadzonych przez Zamawiającego. 

Wynagrodzenie za wykonanie prac projektowych Strony ustaliły na kwotę wynikającą  
z udokumentowanych poniesionych kosztów Wykonawcy powiększonej o 20% zysk dla Wykonawcy.  

Umowa została zawarta na czas określony tj. do 31 grudnia 2010r.  

 

13.1.3.9 Umowy o dzieło z Panem Stanisławem Lessaer  

Pan Stanisław Lessaer świadczy usługi na rzecz P.A. NOVA na podstawie umów o dz ieło. Umowa o dzieło 
określa zakres prac, termin wykonania, wynagrodzenie, wskazanie, że dzieło ma zostać wykonane 

osobiście i samodzielnie w ścisłej koordynacji ze Spółką. 

W 2007r. Pan Stanisław Lessaer zawarł z Emitentem umowy o dzieło na łączną kwotę 105.000,00 zł 
(słownie: sto pięć tysięcy złotych). W 2008r. Pan Stanisław Lessaer zawarł z Emitentem umowy o dzieło 

na łączną kwotę 118.680,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych).  
W 2009r. Pan Stanisław Lessaer zawarł z Emitentem umowy o dzieło na łączną kwotę 144.000,00 zł 

(słownie: sto czterdzieści cztery tysiące złotych). Do końca października 2010r. Pan Stanisław Lessaer 

zawarł z Emitentem umowy o dzieło na łączną kwotę 99.900 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć 
tysięcy dziewięćset złotych). 

Przedmiotem w/w umów o dzieło było m.in. przygotowanie koncepcji urbanistycznych, projektów 
koncepcyjno urbanistycznych, projektów koncepcyjnych zagospodarowania terenu.  
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13.1.3.10 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej  

W dniu 11 maja 2010r. Emitent, jako jedyny wspólnik dokonał podwyższenia kapitału zakładowego 

spółki San Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach do kwoty 34.000.000,00 zł, czyli o kwotę 
29.440.000,00 zł., poprzez utworzenie 588.800 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy 

udział. 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 34.000.000,00 zł i dzieli się na 680.000 udziałów o wartości 50,00 zł 
każdy . Kapitał zakładowy został opłacony w całości. 

 

13.1.3.11 Zawarcie umowy spółki – Galeria Zamoyska Sp. z o.o. 

W dniu 4 marca 2009r. Emitent zawarł umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą 

pod firmą Galeria Zamoyska Sp.z o.o. Siedzibą spółki jest miasto Gliwice. Wysokość kapitału 
zakładowego wynosi 6.000.000,00 ( 120.000 udziałów po 50,00 zł każdy udział). Udział zosta ły objęte 

w 100% przez Emitenta Spółka Galeria Zamoyska Sp. z o.o. została zawarta w celu realizacji inwestycji – 
budowa galerii handlowej w Zamościu. 

Źródłem finansowania były środki własne emitenta. 11560 o wartości nominalnej 50 zł każdy udział 
zostało pokryte wkładem pieniężnym, 108440 udziałów o wartości 50 zł każdy udział zostało pokryte 

wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 

położonej w Zamościu oraz prawa własności znajdujących się na tej nieruchomości budynków. Objęcie 
udziałów jest traktowane przez P.A. NOVA S.A. jako inwestycja długoterminowa i jest finansowane  

ze środków własnych, a ich wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 
6.040.170,00 zł. 

 

13.1.3.12 Zawarcie umowy spółki – Supernova Sp. z o.o 

W dniu 24 marca 2009r. Emitent zawarł umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą  

pod firmą Supernova Sp. z o.o. Siedzibą spółki jest miasto Gliwice. Wysokość kapitału zakładowego 
wynosi 500.000,00 zł( 1000 udziałów po 500,00 zł każdy udział). Udział zostały objęte w 100% 

przez Emitenta. Wszystkie udziały zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym . 

 

13.1.3.13 Zawarcie umowy spółki – Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o. 

W dniu 12 marca 2010r. Emitent zawarł umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą 
pod firmą Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o. Siedzibą spółki jest miasto Gliwice. Wysokość kapitału 

zakładowego wynosi 50.000,00 zł( 500 udziałów po 100,00 zł każdy udział). Udział zostały objęte  
w 100% przez Emitenta. Wszystkie udziały zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. 

W dniu 1 lipca 2010r. kapitał zakładowy spółki został podwyższony do kwoty 1.225.000,00 zł, wszystkie 

nowo utworzone udziały zostały objęte przez Emitenta. 

 

13.1.3.14 Umowa na świadczenie usług inspektora nadzoru z dnia 02 stycznia 2010r. 

W dniu 2 stycznia 2010r. pomiędzy Emitentem („Zamawiający”) a spółką Budoprojekt Sp. z o.o. 

(„Wykonawca”) została zawarta w Gliwicach, umowa na świadczenie usług inspektora nadzoru 

(„Umowa”). 

Zgodnie z Umową Zamawiający zlecił a Wykonawca przyjął do wykonania pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru, na budowach prowadzonych przez Zamawiającego. Do realizacji zadań wynikających z Umowy 
został wyznaczony pracownik Wykonawcy. Za wykonanie czynności objętych Umową, Wykonawcy będzie 

przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 10.000,00 zł netto miesięcznie. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 
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13.1.3.15 Umowa z dnia 01 września 2010r. 

W dniu 01 września 2010r. pomiędzy Emitentem („Generalny Wykonawca”), San Development 

(„Inwestorem”) a Budoprojekt Sp. z o.o. („Wykonawca”) została zawarta umowa („Umowa”).  

Umowa stanowi podsumowanie prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie porozumienia między 

stronami z 15 lipca 2008r. Zakres prac wykonanych przez Wykonawcę stanowił załącznik nr 1. Z tytułu 

wykonanych prac w okresie od 01 października 2008r. do 31 sierpnia 2010r. Wykonawcy przysługiwało 
wynagrodzenie w wysokości 648.450,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy czterysta 

pięćdziesiąt złotych) powiększone o podatek od towarów i usług. 

W związku z zadaniami realizowanym na podstawie w.w. porozumienia, Wykonawca zapewniał nadzory 

autorskie nad realizowanymi projektami, z tytułu których w okresie od 01 października 2008r. 

do 31 sierpnia 2010r. otrzymał wynagrodzenie w wysokości 353.280,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt 
trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych) powiększone o podatek od towarów i usług. W wykonaniu 

dalszego nadzoru autorskiego, w okresie od 01 września 2010r. do 30 listopada 2011r. Wykonawcy 
będzie przysługiwać wynagrodzenie od Głównego Wykonawcy w wysokości 14.720,00 zł 

(słownie: czternaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) miesięcznie. 

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają zapisy umowy o roboty budowlane  

z dnia 14 maja 2010r. (opisana w punkcie 13.1.1.1). 

 

13.1.3.16 Umowa o roboty budowlane z dnia 01 września 2010r. 

W dniu 1 września 2010r. w Gliwicach pomiędzy Emitentem („Wykonawca”), a San Development 
Sp. z o.o. (podmiot zależny Emitenta) („Zamawiający”) została zawarta umowa o roboty budowlane  

nr 2/G1/2010 („Umowa”). 

Zgodnie z Umową Zamawiający zlecił a Wykonawca przyjął do wykonania roboty budowlane na obiekcie 
– budowa Galerii Sanowa w Przemyślu, mające na celu dostosowanie poszczególnych lokali do wymagań 

najemców. 

Zakres rzeczowy, przedmiotu robót dla poszczególnych najemców został określony w umowach najmu 

zawartych między Zamawiającym a poszczególnymi Najemcami. 

Terminy zakończenia robót wynikają z harmonogramu przekazywania poszczególnych lokali.  

Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie 

3.435.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy)  powiększone o podatek  
od towarów i usług. 

Strony przewidziały następujące Kary umowne: 

 w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

 za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu podanego w umowie  

– 1% wartości wynagrodzenia umownego netto, 

 za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy 

– 1% wartości wynagrodzenia umownego netto, 

 za każdy dzień opóźnienia zakończenia etapu robót będących przedmiotem harmonogramu robó t 

0,1% wartości wynagrodzenia umownego netto, 

 za nieterminowe usunięci wad i usterek do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany 

z tytułu udzielonej gwarancji – 0,1% wartości netto wynagrodzenia umownego za każdy dzień 
opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady.  

Strony ustaliły, że kary umowne określone w pkt b, c i d ulegają podwojeniu w przypadku opóźnienia 
przekraczającego 10 dni. 

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość 

zastrzeżonych w Umowie kar umownych. 
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Wykonawca, udzielił Zamawiającemu gwarancji należytego wykonania wszelkich robót objętych Umową 

na okres 3 lat. 

 

13.1.3.17 Umowy najmu 

Emitent zawarł umowy najmu z podmiotami zależnymi tj. Galerią Zamoyską Sp. z o.o.,  

oraz Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o. Przedmiotem umów jest najem lokali biurowych na siedziby ww. 

podmiotów. Czynsz dla każdych z w/w podmiotów został ustalony na 100,00 zł miesięcznie. Emitent 
zawarł również umowę najmu ze spółką Supernova Sp. z o.o., przedmiotem której jest najem lokalu 

użytkowego w celu prowadzenia biura spółki. Czynsz najmu został ustalony pierwotnie na kwotę 
7.900,00 zł miesięcznie, następnie na mocy aneksu z dnia 2 marca 2010r. został obniżony do kwoty 

3.950,00 zł miesięcznie. Emitent wynajmuje w/w podmiotom lokale użytkowe w siedzibie Spółki , 

przy ul.  Górnych Wałów 42 w Gliwicach. 

 

13.1.3.18 Wynagrodzenia członków organów Spółki 

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów administracyjnych, nadzorczych za 2010r.  

do dnia 31 października. 

L.p. Nazwisko i imię Pełniona Funkcja 
Łączna wartość wynagrodzeń1 na 31 

października 2010r. 

1 Ewa Bobkowska Prezes Zarządu 249.108,80 zł 

2 Stanisław Lessaer Wiceprezes Zarządu 131.038,56 zł 

3 Przemysław Żur Wiceprezes Zarządu 155.693,00 zł 

4 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu 155.693,00 zł 

5 Jerzy Biel Członek Rady Nadzorczej 9.341,58 zł 

6 Sławomir Kamiński Członek Rady Nadzorczej 6.227,72 zł 

7 Miłosz Wolański Członek Rady Nadzorczej 6.227,72 zł 

8 Grzegorz Bobkowski Członek Rady Nadzorczej 11.576,04 zł 

9 Katarzyna Jurek-Lessaer Członek Rady Nadzorczej 61.227,72zł 

Źródło: Emitent 
 

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów administracyjnych, nadzorczych za 2009r.  

L.p. Nazwisko i imię Pełniona Funkcja Łączna wartość wynagrodzeń2 za 2009 

1 Ewa Bobkowska Prezes Zarządu 284.980,80 zł 

2 Stanisław Lessaer Wiceprezes Zarządu 179.622,60 zł 

3 Przemysław Żur Wiceprezes Zarządu 178.113,00 zł 

4 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu 178.113,00 zł 

5 Jerzy Biel Członek Rady Nadzorczej 17.811,30 zł 

6 Sławomir Kamiński Członek Rady Nadzorczej 11.874,20 zł 

7 Miłosz Wolański Członek Rady Nadzorczej 11.874,20 zł 

                                                      
1
 Wartości obejmują również wynagrodzenia z innych tytułów niż pełnienie funkcji w organach spółki  

2
 Wartości obejmują również wynagrodzenia z innych tytułów niż pełnienie funkcji  w organach spółki  
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L.p. Nazwisko i imię Pełniona Funkcja Łączna wartość wynagrodzeń2 za 2009 

8 Grzegorz Bobkowski Członek Rady Nadzorczej 19.070,60 zł 

9 Katarzyna Jurek-Lessaer Członek Rady Nadzorczej 94.974,20 zł 

Źródło: Emitent 
 

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów administracyjnych, nadzorczych za 2008r.  

L.p. Nazwisko i imię Pełniona Funkcja Łączna wartość wynagrodzeń3 za 2008 

1 Ewa Bobkowska Prezes Zarządu 259.527,36 zł 

2 Stanisław Lessaer Wiceprezes Zarządu 151.120,92 zł 

3 Przemysław Żur Wiceprezes Zarządu 162.204,60 zł 

4 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu 162.204,60 zł 

5 Jerzy Biel Członek Rady Nadzorczej 16.220,60 zł 

6 Sławomir Kamiński Członek Rady Nadzorczej 10.813,64 zł 

7 Miłosz Wolański Członek Rady Nadzorczej 10.813,64 zł 

8 Grzegorz Bobkowski Członek Rady Nadzorczej 20.408,84 zł 

9 Katarzyna Jurek-Lessaer Członek Rady Nadzorczej 87.213,64 zł 

Źródło: Emitent 
 

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów administracyjnych, nadzorczych za 2007r.  

L.p. Nazwisko i imię Pełniona Funkcja Łączna wartość wynagrodzeń4 za 2007 

1 Ewa Bobkowska Prezes Zarządu 231.890,08 zł 

2 Stanisław Lessaer Wiceprezes Zarządu 132.111,26 zł 

3 Przemysław Żur Wiceprezes Zarządu 138.756,30 zł 

4 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu 138.556,30 zł 

5 Jerzy Biel Członek Rady Nadzorczej 12.590,88 zł 

6 Sławomir Kamiński Członek Rady Nadzorczej 7.393,98 zł 

7 Miłosz Wolański Członek Rady Nadzorczej 7.393,98 zł 

8 Grzegorz Bobkowski Członek Rady Nadzorczej 8.894,00 zł 

9 Katarzyna Jurek-Lessaer Członek Rady Nadzorczej 8.893,92 zł 

10 Agnieszka Bobkowska 
Członek Rady Nadzorczej 

do 16.02.2007 
1.500 zł 

Źródło: Emitent 

                                                      
3
 Wartości obejmują również wynagrodzenia z innych tytułów niż pełnienie funkcji  w organach spółki  

4
 Wartości obejmują również wynagrodzenia z innych tytułów niż pełnienie funkcji  w organach spółki  
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13.1.3.19 Umowa w sprawie przystąpienia do umowy na pełnienie doradcy   

W dniu 22 listopada 2010r. pomiędzy Emitentem, Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. z siedzibą 

w Warszawie („DI BRE”)oraz akcjonariuszami Spółki tj. Panią Ewą Bobkowską, Panem Grzegorzem 
Bobkowskim, Panem Jarosławem Brodą, Panem Przemysławem Żurem, Panią Bożeną Dawid – Żur 

(„Akcjonariusze Spółki”) została zawarta Umowa w sprawie przystąpienia do umowy na pełnienie roli 

doradcy przy przeprowadzeniu wtórnej oferty publicznej akcji zawartej w Gliwicach, 
w dniu 14 maja 2010r. pomiędzy Emitentem, a DI BRE („Umowa”). 

Zgodnie z Umową Akcjonariusze Spółki zamierzają przeznaczyć do sprzedaży łącznie 350.000 sztuk akcji 
Emitenta („Akcje Sprzedawane”). Oferta sprzedaży akcji P.A.NOVA zostanie przeprowadzona w takim 

samym trybie w jakim realizowana będzie oferta Akcji Serii E. Akcje Sprzedawane zaoferowane zostaną 
inwestorom w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 w zw. z art. 7 ust 3 pkt 1) i pkt 2) Ustawy 

o Ofercie Publicznej, jednocześnie objęcie Akcji Sprzedawanych nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej 

w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Inwestorzy, do których zostanie 
skierowana oferta objęcia akcji P.A.NOVA zostaną wybrani w oparciu o proces budowania księgi popytu 

(bookbuilding). Akcje Sprzedawane zostaną zaoferowane do objęcia wyłącznie, wybranym przez Zarząd:  

a) inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 8 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 

2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) („Ustawa"), 

b) inwestorom, z których każdy nabędzie papiery wartościowe o wartości, liczonej według ich ceny 
emisyjnej lub ceny sprzedaży, co najmniej 50.000 euro w dniu ustalenia tej ceny, 

zgodnie z art. 7 ust 3 pkt 2 Ustawy. 

W związku z powyższym Akcjonariusze Spółki zobowiązali się do współdziałania z DI BRE  
przy wykonywaniu usług przez DI BRE w takim samym zakresie, w jakim w stosunku do BRE zobowiązał 

się w Umowie z dn. 14 maja 2010r. Emitent. 

Emitent zwraca uwagę na postanowienia umowy „lock up”, zawartej w dniu 23 października 2010r. 

opisanej w punkcie 15.2.4 oraz 17.3. Emitent wskazuje,  że postanowienia umowy „lock up” wchodzą 
w życie od momentu przydziału akcji serii E. 

 

13.1.3.20 Zawarcie umowy spółki – GC Nova Sp. z o.o. 

W dniu 26  listopada 2010r. Emitent wraz ze spółką GC Investment S.A. z siedzibą w Katowicach zawarł 

umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialności działającą pod firmą GC NOVA Sp. z o.o. Siedzibą Spółki 
są Katowice. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 50.000 (1000 udziałów po 50,00 zł każdy). Emitent 

objął 50% udziałów tj. 500 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, czyli o łącznej wartości 

25.000,00 zł, które to udziały Emitent zobowiązał się pokryć w całości gotówka w kwocie 25.000,00 zł. 
Pozostałe 50% zostało objętych przez spółkę GC Investment S.A. Przedmiotowa spółka w Dacie 

Prospektu nie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS. 
 

13.1.3.21 Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości z dnia 26 listopada 2010r.  

W dniu 26 listopada 2010r. została zawarta w Katowicach, w formie aktu notarialnego (Repe rtorium 

11980 /2010) przed notariuszem Bożeną Górską – Wolnik z Kancelarii Notarialnej w Katowicach 

(ul. Gliwicka 6/4) pomiędzy Emitentem („Sprzedający”), a spółką GC NOVA Sp. z o.o. w organizacji  
z siedzibą w Katowicach („Kupujący”)  przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości (Umowa).  

Zgodnie z Umową Sprzedający zobowiązał się do sprzedaży Kupującemu: a) niezabudowanej 
nieruchomości o łącznej powierzchni 6,1621 ha, b) niezabudowanej nieruchomości o łącznej powierzchni 

1,8311 ha. Obie nieruchomości wraz z koncepcją architektoniczną galerii handlowej oraz strategią 

marketingu i wynajmu. 

Na nieruchomości określonej w punkcie a) została ustanowiona hipoteka kaucyjna do sumy najwyższej 

21.000.000,00 zł na rzecz podmiotu trzeciego. Na nieruchomości określonej w punkcie b) została 
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ustanowiona hipoteka kaucyjna do sumy najwyższej 11.000.000,00 zł oraz hipoteka kaucyjna do sumy  

najwyższej 21.000.000,00 zł na rzecz dwóch odrębnych podmiotów. 

Wartość Umowy wyniosła łącznie 46.000.000,00 zł (czterdzieści sześć milionów złotych) plus podatek 

od towarów i usług. 

Strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży najpóźn iej do dnia 30 kwietnia 

2011r. 

Strony postanowiły, że zapłata ceny sprzedaży zostanie dokonana w trzech ratach.  

Pozostałe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.  
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ROZDZIAŁ 14. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

14.1 WIELKOŚĆ WYEMITOWANEGO KAPITAŁU DLA KAŻDEJ KLASY KAPITAŁU 

ZAKŁADOWEGO 

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych). 
Kapitał zakładowy dzieli się na 8.000.000 (słownie: osiem milionów) akcji w tym  

 500.000 (pięćset tysięcy) Akcji imiennych Serii A, 

 3.700.000 (trzy miliony siedemset  tysięcy) Akcji imiennych Serii B, 

 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) Akcji na okaziciela Serii C, 

 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji na okaziciela Serii D, 

 każda o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) zł 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi kapitał zakładowy Emitenta nie został 
opłacony w postaci innych aktywów niż gotówka. 

Statut Emitenta nie przewiduje możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach 

kapitału docelowego. 

Akcje Serii A i Serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu. Każda akcja Serii A i Serii B 

posiada prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Każda akcja Serii C  
i Serii D posiada prawo do 1 (słownie: jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

Liczba akcji Emitenta znajdujących się w obrocie na początku i na końcu roku 2009 była stała i wyniosła 
3.800.000 akcji serii C i D. 

 

14.2 AKCJE NIE REPREZENTUJĄCE KAPITAŁU 

Emitent nie wyemitował akcji, które nie reprezentują kapitału zakładowego. 

 

14.3 AKCJE EMITENTA W POSIADANIU EMITENTA, PRZEZ INNE OSOBY W JEGO 

IMIENIU LUB PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE EMITENTA  

W dniu 12 maja 2009r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta działając na podstawie art. 362§ 1  
pkt 8 i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych podjęło uchwałę o skupie akcji własnych. 

Zgodnie z uchwałą: 

Spółka może nabywać akcje według poniższych zasad: 

a) maksymalną liczbę akcji, które może nabyć Spółka ustalono na 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt 

tysięcy) akcji, co stanowi, że łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekracza 20% 
kapitału zakładowego Spółki, 

b) upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki przez Zarząd ustalono na okres od dnia 13maja 
2009 r. do dnia 30 czerwca 2011 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków 

przeznaczonych na ich nabycie, 

c) minimalna wysokość zapłaty za 1(jedną) akcję wynosić będzie 12,20 zł (słownie: dwanaście 

złotych dwadzieścia groszy), a cena maksymalna za nie może przekroczyć kwoty 38,00 zł 

(słownie: trzydzieści osiem złotych) za jedną akcję, 

d) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa  

od kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 384 § 1 Kodeksu 
spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, 

e) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie w drodze składania 

zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych bądź ogłoszenia wezwań, jak również  
za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW, 
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f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, 

zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Ofercie Publicznej termin rozpoczęcia 
nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu. 

Zgodnie z uchwałą z dnia 12 maja 2009r. nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, 
po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczonej w szczególności do dalszej odsprzedaży, 

bezpośredniej i/lub pośredniej, do wymiany lub w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki,  

z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności, w przypadku negatywnej opinii Rady 
Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia celem uzyskania akceptacji celu 

przeznaczenia akcji.  

W wykonaniu powyższej uchwały w dniu 3 czerwca 2009r. Spółka dokonała zakupu transakcji pakietowej 

za pośrednictwem Copernicus Securities S.A. 6244 akcji własnych po kursie 17,09 zł. Łączna wartość 

transakcji, wraz z prowizją maklerską wyniosła 106.870,02 zł. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji 
wyniosła 17,12 zł za akcję. 

W wykonaniu powyższej uchwały w dniu 14 stycznia 2010r. Spółka dokonała zakupu transakcji 
pakietowej za pośrednictwem Copernicus Securities S.A. 4313 akcji własnych po kursie 23,36 zł. Łączna 

wartość transakcji, wraz z prowizją maklerską wyniosła 100.902, 81 zł Średnia jednostkowa cena nabycia 
akcji wyniosła 23,40 zł za akcję. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu, Emitent posiada łącznie 10.557 sztuk akcji własnych, co stanowi 

0,13% kapitału zakładowego Spółki i daje 10.557 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Wartość księgowa akcji własnych obliczona na podstawie wysokości kapitału własnego wykazanego  

w jednostkowym sprawozdaniu finansowym P.A. NOVA S.A. na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 
226.553,22zł. Wartość akcji w cenie nabycia wynosi 207.772,84zł 

Nabycie akcji własnych było możliwością bardziej elastycznego działania przez Emitenta w zakresie 

ochrony interesów akcjonariuszy Spółki. Działanie takie powinno mieć pozytywny wpływ na stabilizację 
kursu akcji Spółki szczególnie w trakcie trwania światowego kryzysu finansowego i uniemożliwić 

sytuację, w której zlecenie sprzedaży kilku lub kilkudziesięciu akcji zmieni kurs o kilka lub kilkanaście 
procent. 

Zgodnie z Uchwałą z dnia 12 maja 2009r. upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki usta lono 
na okres do dnia 30 czerwca 2011r., nie później jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych  

na ich nabycie. Spółka nie jest w stanie określić czy planuje dalsze nabywanie akcji własnych.  

 

14.4 LICZBA ZAMIENNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, WYMIENIALNYCH 

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z WARRANTAMI 
ZE WSKAZANIEM ZASAD I PROCEDUR, KTÓRYM PODLEGA ICH ZAMIANA, 

WYMIANA LUB SUBSKRYPCJA  

Na dzień zatwierdzenia Prospektu nie ma takich papierów wartościowych. 
 

14.5 INFORMACJE O WSZYSTKICH PRAWACH NABYCIA LUB ZOBOWIĄZANIACH 
W ODNIESIENIU DO KAPITAŁU DOCELOWEGO LUB AUTORYZOWANEGO  

ALE NIEWYEMITOWANEGO LUB ZOBOWIĄZANIACH DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU  

Statut Emitenta nie przewiduje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach 
kapitału docelowego. Nie istnieją żadne prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału 
docelowego. Statut Emitenta nie przewiduje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. 
Nie istnieją żadne prawa do nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do warunkowo podwyższonego 
kapitału zakładowego. Nie istnieją żadne zobowiązania do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. 
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14.6 INFORMACJE O KAPITALE DOWOLNEGO CZŁONKA GRUPY KAPITAŁOWEJ, KTÓRY 

JEST PRZEDMIOTEM OPCJI LUB WOBEC KTÓREGO ZOSTAŁO UZGODNIONE 
WARUNKOWO LUB BEZWARUNKOWO, ŻE STANIE SIĘ ON PRZEDMIOTEM OPCJI  

Kapitał zakładowy Emitenta nie jest przedmiotem opcji. Wobec kapitału zakładowego Emitenta nie zostało 
uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji. 

 

14.7 DANE HISTORYCZNE NA TEMAT KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO  

Kapitał zakładowy P.A. NOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach – 
poprzedniczki prawnej P.A. NOVA S.A. – wynosił 500.000 (pięćset tysięcy) złotych. Wspólnikami byli: 
„Budoprojekt” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Stanisław Lessaer, Ewa Bobkowska, Grzegorz 
Bobkowski, Maciej Bobkowski i Katarzyna Jurek-Lessaer. 

Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników P.A. NOVA Sp. z o.o. z dnia 4 grudnia 2006r. 
(akt notarialny sporządzony w obecności notariusza Wojciecha Walenta w siedzibie jego Kancelarii 
w Gliwicach, przy ul. Jasnogórskiej numer 9 – Repertorium A nr 13018/2006) spółka P.A. NOVA Sp. z o.o. 
została przekształcona w spółkę akcyjną. Ustalono wysokość kapitału zakładowego na kwotę 500.000 zł 
(pięćset tysięcy złotych), który dzielił się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 
(jeden złoty) każda, oznaczone jako Akcje Serii A. Akcje Serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi 
co do głosu, to jest na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. 

Spółka została zarejestrowana jako P.A. NOVA Spółka Akcyjna w dniu 25 stycznia 2007r. 
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000272669. 

Na mocy Uchwały Nr 5 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta (w punkcie „A” uchwały 
– akt notarialny sporządzony w dniu 16.02.2007r. przez zastępcę notariusza Wojciecha Walenta – asesor 
notarialną Justynę Jaros – w jego Kancelarii w Gliwicach przy ul. Jasnogórskiej numer 9 – Repertorium A 
nr 1917/2007) podwyższony został kapitał akcyjny ze środków własnych Spółki w trybie art. 442 KSH 
o kwotę 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) złotych w drodze niepublicznej emisji 3.700.000 akcji 
imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zł, z prawem poboru dla dotychczasowych 
akcjonariuszy. Cena emisyjna została ustalona na kwotę 1 (jednego) złotego. Akcje Serii B są akcjami 
imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, to jest na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym 
Zgromadzeniu. 

Na mocy Uchwały Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta (w punkcie „B” 
uchwały - akt notarialny sporządzony w dniu 16 lutego 2007r. – jw.) kapitał akcyjny Emitenta został 
podwyższony o kwotę 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) złotych w drodze subskrypcji prywatnej 
1.300.000 (jednego miliona trzystu tysięcy) akcji na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) 
złoty każda, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji Serii C 
została ustalona na 1,00 (jeden) złoty. Uchwała upoważniła do zaoferowania przez Zarząd akcji Serii C 
dowolnym osobom, wybranym według uznania Zarządu. Termin do zawarcia umów, o których mowa w art. 
431 § 2 pkt 1 KSH, z wybranymi osobami został określony na dzień 10 marca 2007r. Zarząd zaoferował 
akcje: 

 Ewie Bobkowskiej – w ilości 420.940 akcji (Akcjonariusz P.A. NOVA Spółka Akcyjna, 
udziałowiec „Budoprojekt” Sp. z o.o.), 

 Stanisławowi Lessaerowi – w ilości 232.700 akcji (Akcjonariusz P.A. NOVA Spółka Akcyjna, 
udziałowiec „Budoprojekt” Sp. z o.o.), 

 Grzegorzowi Bobkowskiemu – w ilości 228.800 akcji (Akcjonariusz P.A. NOVA Spółka Akcyjna, 
udziałowiec „Budoprojekt” Sp. z o.o.), 
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 Maciejowi Bobkowskiemu – w ilości 161.200 akcji (Akcjonariusz P.A. NOVA Spółka Akcyjna, 
udziałowiec „Budoprojekt” Sp. z o.o.), 

 Katarzynie Jurek-Lessaer – w ilości 103.740 akcji (Akcjonariusz P.A. NOVA Spółka Akcyjna, 
udziałowiec „Budoprojekt” Sp. z o.o.), 

 Przemysławowi Żurowi – w ilości 80.080 akcji (udziałowiec „Budoprojekt” Sp. z o.o., 
członek Zarządu P.A. NOVA Spółka Akcyjna), 

 Jarosławowi Brodzie – w ilości 65.000 akcji (członek Zarządu P.A. NOVA Spółka Akcyjna), 

 Marii Podgórnik – w ilości 7.540 akcji (udziałowiec „Budoprojekt” Sp. z o.o.). 

Zgodnie z opinią Zarządu podwyższenie kapitału w ramach emisji Serii C powinno zostać przeprowadzone 

z wyłączeniem prawa poboru – w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego 
adresata (subskrypcja prywatna), a oferta powinna zostać złożona osobom fizycznym z grona 
dotychczasowych akcjonariuszy, osobom fizycznym będącym udziałowcami głównego akcjonariusza 
P.A. NOVA Spółka Akcyjna tj. „Budoprojekt” Sp. z o.o. oraz osobom z grona członków Zarządu P.A. NOVA 
Spółka Akcyjna nie będącymi akcjonariuszami Spółki. 

Zarząd uzasadnił powyższą opinię następująco: 

 skierowanie oferty bezpośrednio do osób fizycznych (bez pośrednictwa „Budoprojekt” Sp. z o.o.) 
jest rozwiązaniem korzystnym dla dotychczasowych udziałowców „Budoprojekt” Sp. z o.o. 
zapewniającym osobisty wpływ na działalność P.A. NOVA Spółka Akcyjna poprzez możliwość 
osobistego wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, 

 skierowanie oferty bezpośrednio do osób fizycznych (bez pośrednictwa „Budoprojekt” Sp. z o.o.) 
jest rozwiązaniem korzystnym dla dotychczasowych udziałowców „Budoprojekt” Sp. z o.o. z uwagi 
na aspekty podatkowe, jak i możliwość bezpośredniego czerpania korzyści z działalności 
(udział w zysku) – P.A. NOVA Spółka Akcyjna, 

 skierowanie oferty do osób wchodzących w skład Zarządu zapewni długoterminowe związanie tych 
osób ze Spółką, co znacząco powinno wpłynąć na efektywność pracy i maksymalizację wyników 
finansowych Spółki.  

Zarząd zaprezentował takie stanowisko, jak również proponowany przydział akcji po indywidualnych 
konsultacjach z dotychczasowymi Akcjonariuszami P.A. NOVA Spółka Akcyjna oraz udziałowcami 

„Budoprojekt” Sp. z o.o. 

Umowy z wskazanymi przez Zarząd osobami zostały zawarte w terminie wskazanym w Uchwale. 

W dniu 19 kwietnia 2007r. w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego zostały zarejestrowane zmiany kapitału akcyjnego Emitenta dokonane na mocy Uchwały Nr 5 
Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy P.A. NOVA S.A.  

Na mocy Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta (akt notarialny 

sporządzony w dniu 27 kwietnia 2007r. przez zastępcę notariusza Wojciecha Walenta – asesor notarialną 
Justynę Jaros – w jego Kancelarii w Gliwicach przy ul. Jasnogórskiej numer 9 – Repertorium A 

nr 4934/2007) podwyższony został kapitał akcyjny Spółki poprzez publiczną emisję 2.500.000 akcji serii D 
o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zł, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 

W dniu 20 czerwca 2007r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny. 
Dopuszczenie akcji na giełdę i pierwsze notowanie nastąpiło w dniu 20 lipca 2007r. Cena emisyjna akcji 

serii D i cena sprzedaży akcji serii C została ustalona na 38,00 zł. Kurs otwarcia notowań praw do akcji 

wyniósł 49,00 zł (+28,9%), natomiast kurs zamknięcia 46,00 zł (+21,0%). W dniu 8 sierpnia 2007r. 
nastąpiła rejestracja przez Sąd Rejonowy w Gliwicach podwyższenia kapitału akcyjnego spółki do kwoty 

8.000.000 złotych. Pierwsze notowanie akcji miało miejsce 27 sierpnia 2007r. 

Poza powyżej wskazanymi, w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, nie miały miejsca 

inne zarejestrowane zmiany kapitału zakładowego. 
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ROZDZIAŁ 15. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE ORAZ ŁAD 
KORPORACYJNY 

15.1 PRAKTYKI ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO  

15.1.1 OKRES SPRAWOWANIA KADENCJI ORAZ DATA JEJ ZAKOŃCZENIA  

ZARZĄD 

Zgodnie z § 13 Statutu Emitenta kadencja członków zarządu jest kadencją wspólną i trwa (5 lat). 

W skład obecnego Zarządu Emitenta wchodzą: 

 Ewa Bobkowska – Prezes Zarządu, 

 Stanisław Lessaer – Wiceprezes Zarządu, 

 Przemysław Żur – Wiceprezes Zarządu, 

 Jarosław Broda – Wiceprezes Zarządu. 

Wszyscy członkowie Zarządu zostali powołani na swe stanowiska w dniu 4 grudnia 2006r. na mocy 

Uchwały Zgromadzenia Wspólników dokonującej przekształcenia P.A. NOVA Spółka z o.o. w spółkę akcyjną 
(akt notarialny z dnia 4 grudnia 2006r. Repertorium A nr 13018/2006). 

Emitent został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego w dniu 25 stycznia 2007r. 

Zgodnie z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem 

odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy 
pełnienia funkcji członka Zarządu.  

Mandaty członków Zarządu wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010r. 
 

RADA NADZORCZA 

 

Zgodnie z § 19 Statutu Emitenta członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, 
która trwa 5 (pięć) lat. 

W skład obecnej Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 

 Jerzy Biel – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Sławomir Kamiński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Michał Wolański – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

 Grzegorz Bobkowski – Członek Rady Nadzorczej, 

 Katarzyna Jurek-Lessaer – Członek Rady Nadzorczej. 

Pan Jerzy Biel, Pan Grzegorz Bobkowski oraz Pani Katarzyna Jurek – Lessaer zostali powołani 
na swe stanowiska w Radzie Nadzorczej Emitenta w dniu 4 grudnia 2006r. na mocy Uchwały Zgromadzenia 

Wspólników dokonującej przekształcenia P.A. NOVA Spółka z o.o. w spółkę akcyjną (akt notarialny 
z dnia 4 grudnia 2006r. Repertorium A nr 13018/2006).  

Emitent został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego w dniu 25 stycznia 2007r. 

Pan Sławomir Kamiński oraz Pan Michał Wolański zostali powołani na swe stanowiska w Radzie Nadzorczej 

Emitenta w dniu 16 lutego 2006r. na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Emitenta (akt notarialny z dnia 16 lutego 2007r. Repertorium 1917/2007). 
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Zgodnie z art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 KSH mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej 

z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok 
obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010r. 

 

15.1.2 INFORMACJE O UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG CZŁONKÓW ORGANÓW 
ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH Z EMITENTEM LUB 
KTÓRYMKOLWIEK Z JEGO PODMIOTÓW ZALEŻNYCH OKREŚLAJĄCYCH 
ŚWIADCZENIA WYPŁACANE W CHWILI ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY  

Członkowie Zarządu, z wyjątkiem Stanisława Lessaera, są zatrudnieni w Spółce na podstawie umów 

o pracę. 

Stanisław Lessaer nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę – świadczy on usługi projektowe na 

rzecz  P.A. NOVA S.A. na podstawie umów o dzieło oraz otrzymuje dodatek za pełnienie funkcji członka 
Zarządu. 

Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z dwóch członów: 

 wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu zawartej umowy o pracę, 

 dodatku za pełnienie funkcji. 

Umowy zawarte pomiędzy Emitentem a osobami aktualnie zarządzającymi Spółką nie przewidują 

rekompensat w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanych stanowisk z jakichkolwiek przyczyn. 

W przypadku rozwiązania umów o pracę zastosowanie ma Kodeks pracy. 

Członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę, z wyjątkiem 

Grzegorza Bobkowskiego, który jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę, w niepełnym 
wymiarze czasu pracy, jako konsultant CAD. Nie spełnia on przesłanek zakazujących pełnienia funkcji 

w Radzie Nadzorczej określonych w art. 387 KSH. 

 

15.1.3 INFORMACJE O KOMISJI DS. AUDYTU I KOMISJI DS. WYNAGRODZEŃ EMITENTA  

W przedsiębiorstwie Emitenta nie funkcjonuje komitet ds. audytu, ani komisja ds. wynagrodzeń. Zadania 
komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza działająca kolegialnie, na mocy uchwały Rady Nadzorczej 

Emitenta z dnia 1 kwietnia 2008r. 

Emitent informuje, że wymogi określone w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych 

rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 

oraz nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649), spełnia Pan Jerzy Biel. 
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15.2 ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY 
ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA 

 

15.2.1 DANE NA TEMAT OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANÓW 
ADMINISTRACYJNYCH, NADZORCZYCH I ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO 
SZCZEBLA 

 

ZARZĄD 

 

W skład Zarządu Emitenta wchodzą: 

 Ewa Bobkowska – Prezes Zarządu, 

 Stanisław Lessaer – Wiceprezes Zarządu, 

 Przemysław Żur – Wiceprezes Zarządu, 

 Jarosław Broda – Wiceprezes Zarządu. 

Członkowie Zarządu wykonują pracę w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 42. 
 

Ewa Bobkowska – Prezes Zarządu 

 

Wiek: 54 lat 

Pani Ewa Bobkowska funkcję Prezesa Zarządu Emitenta sprawuje od dnia 25 stycznia 2007r., 

powołana na to stanowisko w dniu 4 grudnia 2006r. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników dokonującej 

przekształcenia P.A. NOVA Spółka z o.o. w spółkę akcyjną (akt notarialny z dnia 4 grudnia 2006r. 
Repertorium A nr 13018/2006, rejestracja Emitenta nastąpiła w dniu 25 stycznia 2007r.). 

Kadencja Pani Ewy Bobkowskiej wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010r. 

Podstawową działalnością wykonywaną przez Ewę Bobkowską poza Emitentem jest pełnienie funkcji 

Prezesa  Zarządu Budoprojekt Sp. z o.o. (głównego akcjonariusza P.A. NOVA S.A.) i Prezesa Zarządu San 
Development Sp. z o.o.  – spółki, w której P.A. NOVA S.A. posiada 100% udziałów, Prezesa Zarządu spółki 

Galeria Zamoyska Sp. z o.o. oraz Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o. 
 

Wykształcenie: 

Pani Ewa Bobkowska posiada wykształcenie wyższe techniczne – w 1980r. ukończyła Politechnikę Śląską, 

posiada tytuł magistra inżyniera budownictwa. Ewa Bobkowska posiada uprawnienia budowlane 

wykonawcze – decyzja numer 113/93 z dnia 8 lutego 1993r.  
 

Przebieg kariery zawodowej: 

Pani Ewa Bobkowska pracowała/pełniła funkcję w: 

 w latach 1980 – 1998  Zakład Projektowy Spółdzielni ALMA SERVICE w Katowicach – 

kierownik 
 w latach 1988 – obecnie Budoprojekt Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 

 w latach 1990 – 2007   P.A. NOVA Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 
 w latach 2006 – VII. 2009 San Development Sp. z o.o. – Członek Zarządu, 

 w latach 2007 – obecnie P.A. NOVA S.A. – Prezes Zarządu, 
 w latach 2009 – obecnie San Development Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 

 w latach 2009 – obecnie Galeria Zamoyska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 

 w latach 2010 – obecnie Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 
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Pani Ewa Bobkowska jest założycielem i wspólnikiem w spółce Budoprojekt  Sp. z o.o. oraz akcjonariuszem 
P.A. NOVA S.A.  Ewa Bobkowska była założycielem i wspólnikiem P.A. NOVA Sp. z o.o. – do chwili 

jej przekształcenia  w spółkę akcyjną. 

Spółka Budoprojekt Sp. z o.o. prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Spółka 

Budoprojekt jest większościowym akcjonariuszem Emitenta, posiada 30,45 % akcji i 39,93 % głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. 

Pani Ewa Bobkowska nie posiada akcji lub udziałów w innych podmiotach prowadzących działalność 

konkurencyjną w stosunku do Emitenta. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pani Ewa Bobkowska: 

 nie była i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych 
lub osobowych, 

 nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 
 nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu, 
ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego 

podmiotu. 

 nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 
o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 nie pełniła i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających 
lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których w okresie jego kadencji ogłoszono 

upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację. 

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne 
(w tym organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Pani Ewie Bobkowskiej oficjalnych oskarżeń 

publicznych ani nie nałożyły na nią sankcji. 

Mąż Pani Ewy Bobkowskiej Pan Grzegorz Bobkowski sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta. 

Synowa Pani Ewy Bobkowskiej Pani Agnieszka Bobkowska sprawuje funkcje Prezesa Zarządu spółki 
Supernova Sp. z o.o. – podmiotu zależnego Emitenta. Bratowa pani Ewy Bobkowskiej Pani Maria Podgórnik 

sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Budoprojekt Sp. z o.o. – głównego akcjonariusza 

Emitenta. Syn Pani Ewy Bobkowskiej Pan Maciej Bobkowski sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej 
spółki Budoprojekt Sp. z o.o. – głównego akcjonariusza Emitenta, a także świadczy usługi prawne na rzecz 

Emitenta na podstawie umowy o stałą obsługę prawną o której mowa w punkcie 13.1.3.5 Prospektu. 

Poza wyżej opisanymi brak jest innych powiązań rodzinnych pomiędzy Panią Ewą Bobkowską a pozostałymi 

osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta i Grupy 

Emitenta. 
 

Stanisław Lessaer – Wiceprezes Zarządu 

Wiek: 55 lat 

Pan Stanisław Lessaer funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta sprawuje od dnia 25 stycznia 2007r., 

powołany na to stanowisko w dniu 4 grudnia 2006r. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników dokonującej 
przekształcenia P.A. NOVA Spółka z o.o. w spółkę akcyjną (akt notarialny z dnia 4 grudnia 2006r. 

Repertorium A nr 13018/2006, rejestracja Emitenta nastąpiła w dniu 25 stycznia 2007r.). Kadencja Pana 
Stanisława Lessaer wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010r. 

Pan Stanisław Lessaer nie jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. Świadczy on usługi 

projektowe na rzecz P.A. NOVA S.A. na podstawie zawieranych umów o dzieło. 

Stanisław Lessaer poza przedsiębiorstwem Emitenta jest starszym wykładowcą na Wydziale Architektury 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach na niepełnym etacie oraz jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę 

w Budoprojekt Sp. z o.o. na stanowisku generalnego projektanta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem 
działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku 
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do P.A. NOVA S.A., mimo iż w związku z zatrudnieniem w podmiocie prowadzącym działalność 

konkurencyjną w stosunku do Emitenta – Budoprojekt Sp. z o.o. może sprawiać takie wrażenie. 

Wykształcenie: 

Stanisław Lessaer posiada wykształcenie wyższe techniczne – w 1978r. ukończył Wydział Architektury 
Politechniki Śląskiej, posiada tytuł doktora inżyniera architekta.  

Pan Stanisław Lessaer posiada następujące uprawnienia:  

 do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności architektonicznej nr 665/86, 
 do projektowania w planowaniu przestrzennym nr 1141/90, 

 w zakresie wykonywania prac projektowych w specjalności architektonicznej przy zabytkach 
nieruchomych nr 55/94. 

Stanisław Lessaer jest wpisany na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów pod numerem 

SL-0097, a także na listę członków Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach pod numerem 
KT-141. 

 

Przebieg kariery zawodowej: 

Pan Stanisław Lessaer pracował/pełnił funkcję w: 
 w latach 1978 – obecnie Politechnika Śląska – pracownik naukowo dydaktyczny (niepełny 

etat), 

 w latach 1990 – obecnie Budoprojekt Sp. z o.o. – Generalny projektant, 
 w latach 2000 – 2007  P.A. NOVA Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, 

 w latach 2007 – obecnie P.A. NOVA S.A. -  Wiceprezes Zarządu. 
 

Stanisław Lessaer jest założycielem i wspólnikiem w spółce Budoprojekt Sp. z o.o.  oraz akcjonariuszem 

P.A. NOVA S.A.  Stanisław Lessaer był założycielem i wspólnikiem P.A. NOVA Sp. z o.o. do chwili 
jej przekształcenia w spółkę akcyjną. 

Spółka Budoprojekt Sp. z o.o. prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Spółka 
Budoprojekt jest większościowym akcjonariuszem Emitenta, posiada 30,45 % akcji i 39,93 % głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. 

Pan Stanisław Lessaer nie posiada akcji lub udziałów w innych podmiotach prowadzących działalność 

konkurencyjną w stosunku do Emitenta. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Stanisław Lessaer: 
 nie był i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 
 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia 
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu. 

 nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 
o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 

w podmiotach, w stosunku do których w okresie jego kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono 
zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację. 

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne 
(w tym organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Panu Stanisławowi Lessaer oficjalnych oskarżeń 

publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji. 

Małżonka Pana Stanisława Lessaer Pani Katarzyna Jurek – Lessaer pełni funkcję członka Rady Nadzorczej 

Emitenta. 

Poza wyżej opisanymi brak jest innych powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Stanisławem Lessaer, 
a pozostałymi osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych 

Emitenta i Grupy Emitenta. 
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Przemysław Żur – Wiceprezes Zarządu 

Wiek: 47 lat 

Pan Przemysław Żur funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta sprawuje od dnia 25 stycznia 2007r., powołany 
na to stanowisko w dniu 4 grudnia 2006r. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników dokonującej przekształcenia 

P.A. NOVA Spółka z o.o. w spółkę akcyjną (akt notarialny z dnia 4 grudnia 2006r. Repertorium A 

nr 13018/2006, rejestracja Emitenta nastąpiła w dniu 25 stycznia 2007r.). Kadencja Pana Przemysława Żur 
wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 

Spółki za rok 2010r. 

Pan Przemysław Żur nie wykonuje żadnej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. 

 

Wykształcenie: 

Pan Przemysław Żur posiada wykształcenie wyższe techniczne: 1989 – ukończył studia magisterskie 

na Wydziale Mechaniczno – Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
Ponadto w 2001r. – ukończył studia wyższe zawodowe na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej, 

Pan Przemysław Żur posiada uprawnienia budowlane wykonawcze – decyzja numer 53/02 z dnia 
21 stycznia 2002r. 

 

Przebieg kariery zawodowej: 

Pan Przemysław Żur pracował/pełnił funkcję w: 

 w latach 1991 – 2002   P.A. NOVA Sp. z o.o. – kierownik kontraktu/ kierownik budowy, 
 w latach 1997 – obecnie Budoprojekt Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej, 

 w latach 2002 – 2003  P.A. NOVA Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej, 

 w latach 2003 – 2005  P.A. NOVA Sp. z o.o. – dyrektor do spraw technicznych/ prokurent, 
 w latach 2005 – 2007  P.A. NOVA Sp. z o.o. – wiceprezes Zarządu, 

 w latach 2007 – obecnie P.A. NOVA S.A. – wiceprezes Zarządu, 
 w latach 2009 – obecnie San Development Sp. z o.o. – członek Zarządu 

 w latach 2010 – obecnie Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o. – wiceprezes Zarządu. 

Pan Przemysław Żur jest wspólnikiem w spółce Budoprojekt Sp. z o.o. oraz akcjonariuszem P.A. NOVA S.A. 

Spółka Budoprojekt Sp. z o.o. prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Emitenta. 

Spółka Budoprojekt jest większościowym akcjonariuszem Emitenta, posiada 30,45 % akcji i 39,93 % 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. 

Pan Przemysław Żur nie posiada akcji lub udziałów w innych podmiotach prowadzących działalność 
konkurencyjną w stosunku do Emitenta. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Przemysław Żur: 

 nie był i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 
 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia 

w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu. 
 nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 

o Krajowym Rejestrze Sądowym, 
 nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 

w podmiotach, w stosunku do których w okresie jego kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono 
zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację. 

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne 

(w tym organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Panu Przemysławowi Żur oficjalnych oskarżeń 
publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji. 

Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Przemysławem Żur a pozostałymi osobami pełniącymi 
funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta i Grupy Emitenta. 
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Jarosław Broda – Wiceprezes Zarządu 

Wiek: 37 lat 

Pan Jarosław Broda funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta sprawuje od dnia 25 stycznia 2007r., powołany 
na to stanowisko w dniu 4 grudnia 2006r. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników dokonującej przekształcenia 

P.A. NOVA Spółka z o.o. w spółkę akcyjną (akt notarialny z dnia 4 grudnia 2006r. Repertorium A 

nr 13018/2006, rejestracja Emitenta nastąpiła w dniu 25 stycznia 2007r.). Kadencja Pana Jarosława Broda 
wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 

Spółki za rok 2010r. 

Pan Jarosław Broda poza przedsiębiorstwem Emitenta prowadzi działalność gospodarczą – usługowe 

prowadzenie ksiąg rachunkowych (od roku 1999). Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec działalności 

Emitenta.  
 

Wykształcenie: 

Jarosław Broda posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne.  

Ukończył: 
 1999 – studia podyplomowe Rachunkowość na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 

 1997 – studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 

 od roku 2006 Jarosław Broda posiada uprawnienia biegłego rewidenta (nr ewid. 10767). 

Ponadto Pan Jarosław Broda kończył następujące kursy tematyczne: 

 2006 – szkolenie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – praktyczne narzędzia 
pracy organizowane przez BDO Polska Sp. z o.o., 

 2003 – szkolenie z zakresu US GAAP organizowane przez Ernst & Young Academy of Business, 

 1999 – 2003 – wybrane moduły przygotowujące do egzaminów na biegłego rewidenta 
organizowane przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie. 

 

Przebieg kariery zawodowej: 

Pan Jarosław Broda pracował/pełnił funkcję w: 
 w latach 1997 – 1999  P.A. NOVA Sp. z o.o. – specjalista ds. księgowości, kierownik działu 

księgowości, zastępca głównego księgowego, 

 w latach 1998-2006  Probud Sp. z o.o. – Główny księgowy 
 w latach 2000 – obecnie  Budoprojekt Sp. z o.o. – główny księgowy, prokurent, 

 w latach 2002- 2007  BB – Audit Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 
 w latach 2000 – 2007   P.A. NOVA Sp. z o.o. – główny księgowy, prokurent, 

 w latach 2004-2005  MW Rafin Sp. j. – aplikant w ramach postępowania  

    kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta, 
 w latach 2007 – obecnie P.A. NOVA S.A. – wiceprezes Zarządu, 

 w latach 2009 – obecnie Supernova Sp. z o.o – prokurent, 
 w latach 2009 – obecnie Galeria Zamoyska Sp. z o.o. – prokurent, 

 w latach 2009 – obecnie  San Development Sp. z o.o. – członek Zarządu, 

 w latach 2007 – obecnie BB – Audit Sp. z o.o. – prokurent, 
 w latach 2006 – obecnie  Protronik Sp. z o.o. – prokurent, 

 w okresie VII.2010 – X.2010 CMX  Park 1 Sp. z o.o. – wiceprezes Zarządu, 
 w latach 2010 – obecnie Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o. – wiceprezes Zarządu. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta 
nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do P.A. NOVA S.A.  

Pan Jarosław Broda nie posiada akcji lub udziałów w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną 

w stosunku do Emitenta. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Jarosław Broda: 

 nie był i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 
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 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia 
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu. 

 nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 
o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 

w podmiotach, w stosunku do których w okresie jego kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono 
zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację. 

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne 
(w tym organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Panu Jarosławowi Broda oficjalnych oskarżeń 

publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji. 

Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Jarosławem Broda a pozostałymi osobami pełniącymi 
funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta i Grupy Emitenta. 

 

RADA NADZORCZA 

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 
 Jerzy Biel – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Sławomir Kamiński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Miłosz Wolański – Sekretarz Rady Nadzorczej, 
 Grzegorz Bobkowski – Członek Rady Nadzorczej, 

 Katarzyna Jurek-Lessaer – Członek Rady Nadzorczej 
 

Jerzy Biel – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Wiek: 46 lat 

Pan Jerzy Biel funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej P.A. NOVA S.A. pełni od dnia rejestracji Spółki 

– 25 stycznia 2007r., powołany do Rady Nadzorczej w dniu 4 grudnia 2006r. Uchwałą Zgromadzenia 
Wspólników dokonującej przekształcenia P.A. NOVA Spółka z o.o. w spółkę akcyjną (akt notarialny z dnia 

4 grudnia 2006r. Repertorium A nr 13018/2006, rejestracja Emitenta nastąpiła w dniu 25 stycznia 
2007r.). Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15 lutego 2007r. Jerzy Biel został powołany  

do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Kadencja Pana Jerzego Biel wygaśnie najpóźniej 

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010r.  

Jerzy Biel nie jest zatrudniony w Spółce. Pełni funkcję Prezesa Zarządu BEEF SAN S.A. z siedzibą 

w Sanoku. Prowadzona działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta.  
 

Wykształcenie: 

Jerzy Biel posiada wykształcenie wyższe – w 1990 roku uzyskał tytuł magistra filozofii na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe: Executive Master of Business 

Administration (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (w języku angielskim).  
 

Przebieg kariery zawodowej: 

Pan Jerzy Biel pracował/pełnił funkcję w: 
 w latach 1991 – 1999   Handlowo-Usługowa ALEF s.c. – Współwłaściciel, 

 w latach 1993 – 1998 FHU Lamet – Właściciel, 
 w latach 1996 – 1998 ZHUP Dakol s.c. (obecnie AD Polska) – Sales Manager, 

 w latach 01.2000 – 03.2000 Auto-Centrum Sp. z o.o. – Ekspert ds. rozwoju, 
 w latach 03.2000 – 11.2000 Auto-Centrum Sp. z o.o. – Dyrektor operacyjny/Pion Części 

Zamiennych, 

 w latach 06.2001 – 04.2002 RCK Sp. z o.o. – Dyrektor ds. rozwoju, 
 w latach 04.2002 - 07.2002 BEEF-SAN S.A. – Wiceprezes Zarządu, 

 w latach 2002 – obecnie BEEF-SAN S.A. – Prezes Zarządu, 
 w latach 2007 – obecnie P.A. NOVA S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej. 
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Pan Jerzy Biel nie posiada akcji lub udziałów w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną  
w stosunku do Emitenta. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta 
nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do P.A. NOVA S.A.  

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Jerzy Biel: 

 nie był i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 
 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia 

w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu. 
 nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 

o Krajowym Rejestrze Sądowym, 
 nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 

w podmiotach, w stosunku do których w okresie jego kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono 
zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację. 

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe 

lub regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Panu Jerzemu Biel oficjalnych 
oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji. 

Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Jerzym Biel a pozostałymi osobami pełniącymi funkcje 
w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta i Grupy Emitenta.  

 

Sławomir Kamiński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Wiek: 39 lat 

Pan Sławomir Kamiński funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej P.A. NOVA S.A. 
pełni od dnia 16 lutego 2006r. na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Emitenta (akt notarialny z dnia 16 lutego 2007r. Repertorium 1917/2007). Kadencja Pana Sławomira 
Kamińskiego wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010r. 

 

Miejscem wykonywania pracy przez Sławomira Kamińskiego jest kancelaria „PROFESSIO Kancelaria 

Prawnicza Kamiński” Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 56, 00-534 Warszawa. 
Sławomir Kamiński jest komplementariuszem „PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński” Sp. k. – 

Doradcy Prawnego Emitenta w zakresie wynikającym z umowy na pełnienie funkcji doradcy przy 

sporządzaniu części Prospektu wskazanych w punkcie 25 Prospektu. Pan Sławomir Kamiński pełni także 
funkcję Wiceprezesa Zarządu SovereignFund TFI SA. Prowadzona działalność nie jest konkurencyjna 

wobec działalności Emitenta. 
 

Wykształcenie: 

Pan Sławomir Kamiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 
(1996) oraz Podyplomowego Studium Giełd Towarowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

(1997). W roku 2002 ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych 
prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. 

 

Przebieg kariery zawodowej: 

Pan Sławomir Kamiński swoje doświadczenie zawodowe rozpoczynał w Bankowym Domu Maklerskim 

PKO BP SA, m.in. jako kierujący Wydziałem Emisji i Finansów Spółek oraz Zespołem Prawnym.  
Jest Arbitrem Sądu Izby Domów Maklerskich, był Sędzią Sądu Giełdowego na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie, a także został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie na listę biegłych 
sądowych z zakresu obrotu papierami wartościowymi. 
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W latach 2003 – 2007 pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych 

w Warszawie, a w latach 2007-2010 był Skarbnikiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Warszawie i członkiem Wyższej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Radców Prawnych.  

Pan Sławomir Kamiński pracował/pełnił funkcję w: 
 w latach 2004 – obecnie PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Sp. k. – komplementariusz,  

 Wiceprezes Zarządu w PETROLOT Sp. z o.o. (2006) i Zastępca Dyrektora Biura Grupy Kapitałowej 

w PKN ORLEN SA (również radca prawny) (2005-2006),  
 w 2004r. Departament Prawny Centrali PKO BP SA. – Radca prawny,  

 w latach 1994 – 2005 pracownik Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP SA, 
w tym na stanowiskach Kierownika Zespołu Obsługi Prawnej i Naczelnika Wydziału Emisji 

i Finansów (1994-2005),  

 w latach 2001-2004 zatrudniony w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o.,  
 w latach 2008 – 2009 ACCESS Sp. z o.o. – członek Zarządu.  

Obecnie pełni funkcje w Radach Nadzorczych następujących spółek:  
 ATM S.A. – jako członek Rady Nadzorczej,  

 UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne SA jako członek Rady Nadzorczej,  
 Plantpress Sp. z o.o.- jako Sekretarz Rady Nadzorczej.  

W okresie wcześniejszym pełnił następujące funkcje: 

 Sekretarza Rady Nadzorczej IMPEXMETAL S.A., 
 Członka Rady Nadzorczej Energomontaż – Południe S.A., 

 Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej SUWARY S.A., 
 Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa POLMOS Białystok S.A., 

 Członka, a następnie Sekretarza Rady Nadzorczej II NFI SA  (obecnie NFI KREZUS S.A.), 

 Członka Rady Nadzorczej spółki PTS PLAST-BOX S.A., 
 Przewodniczącego Rady Nadzorczej „SŁUŻEWIEC – Tory Wyścigów Konnych w Warszawie” 

Sp. z o.o., 
 Członka Rady Nadzorczej „TOTO-Sport” Sp. z o.o., 

 Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o., 
 Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Morena Sp. z o.o., 

 Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroTank Sp. z o.o., 

 Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroProfit Sp. z o.o., 
 Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroZachód Sp. z o.o., 

 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Chemia Polska Sp. z o.o., 
 Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Budonaft Sp. z o.o., 

 Członka Rady Nadzorczej Motell Sp. z o.o. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest 
działalnością konkurencyjną w stosunku do P.A. NOVA S.A. 

Pan Sławomir Kamiński nie posiada akcji lub udziałów w podmiotach prowadzących działalność 
konkurencyjną w stosunku do Emitenta. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Sławomir Kamiński:  

 nie był i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,  
 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu, ani zakazu uczestniczenia 
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu.  

 nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 

o Krajowym Rejestrze Sądowym,  
 nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 

w podmiotach, w stosunku do których w okresie jego kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono 
zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację.  

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe  

lub regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Panu Sławomirowi Kamińskiemu 
oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji. 
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Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Sławomirem Kamińskim, a pozostałymi osobami 

pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta i Grupy 
Emitenta. 

 
 

Miłosz Wolański – Sekretarz Rady Nadzorczej 

Wiek: 40 lat 

Pan Miłosz Wolański funkcję członka Rady Nadzorczej P.A. NOVA S.A. pełni od dnia 16 lutego 2006r.  

na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta (akt notarialny z dnia  
16 lutego 2007r. Repertorium 1917/2007). Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 4 kwietnia 2007r. 

Miłosz Wolański został powołany na stanowisko sekretarza Rady Nadzorczej 

Kadencja Pana Miłosza Wolańskiego wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010r. 

Miłosz Wolański nie jest zatrudniony w Spółce, prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego w Gliwicach. 
Prowadzona działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta. 

 

Wykształcenie  

Pan Miłosz Wolański posiada wyższe wykształcenie prawnicze – w 1996 roku ukończył studia prawnicze 

na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 1998 roku ukończył aplikację prokuratorską, a w 2002 roku – 
aplikację radcowską. 

 

Przebieg kariery zawodowej: 

 Kancelaria Radcy Prawnego – radca prawny Miłosz Wolański, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 12, 

 Kancelaria Radców Prawnych „Bobkowski & Wolański” s.c Strzelce Opolskie, 
 syndyk masy upadłościowej „Factor” S.A. w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 46, 

 syndyk masy upadłości „Intechmat” Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Sobieskiego 11, 
 syndyk masy upadłości Fabryki Obuwia Brado Sp. z o.o. Sp. k. w Czerwionce – Leszczyny, 

 członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest 

działalnością konkurencyjną w stosunku do P.A. NOVA S.A.  

Pan Miłosz Wolański nie posiada akcji lub udziałów w podmiotach prowadzących działalność 
konkurencyjną w stosunku do Emitenta. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Miłosz Wolański:  
 nie był i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 
 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia 
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu. 

 nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 

o Krajowym Rejestrze Sądowym, 
 nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 

w podmiotach, w stosunku do których w okresie jego kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono 
zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację. 

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe  
lub regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Panu Miłoszowi Wolańskiemu 

oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji. 

Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Miłoszem Wolańskim a pozostałymi osobami pełniącymi 
funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta i Grupy Emitenta.  
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Grzegorz Bobkowski – Członek Rady Nadzorczej 

Wiek: 58 lat 

Pan Grzegorz Bobkowski funkcję członka Rady Nadzorczej P.A. NOVA S.A. pełni od dnia rejestracji Spółki 
– 25 stycznia 2007r., powołany do Rady Nadzorczej w dniu 4 grudnia 2006r. Uchwałą Zgromadzenia 

Wspólników dokonującej przekształcenia P.A. NOVA Spółka z o.o. w spółkę akcyjną (akt notarialny z dnia 

4 grudnia 2006r. Repertorium A nr 13018/2006, rejestracja Emitenta nastąpiła w dniu 25 stycznia 
2007r.). Kadencja Pana Grzegorza Bobkowskiego wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010r.  

 

Pan Grzegorz Bobkowski jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę, w niepełnym wymiarze 

czasu pracy jako konsultant CAD. Ponadto jest zatrudniony na Politechnice Śląskiej, Wydział Górnictwa  
i Geologii w pełnym wymiarze godzin na stanowisku – adiunkt. Prowadzona działalność 

nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta. 
 

Wykształcenie: 

Grzegorz Bobkowski posiada wyższe wykształcenie – w 1976 roku ukończył studia na Wydziale Górnictwa 

i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada tytuł doktora nauk technicznych od 1986r.  

 

Przebieg kariery zawodowej: 

Pan Grzegorz Bobkowski pracował/pełnił funkcję w: 
 w latach 1976 – 1986   asystent, Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej,  

 w latach 1986 – 1987  Kopalnia Węgla Kamiennego Sośnica – inspektor 

d/s energomaszynowych, 
 w latach 1987 – obecnie adiunkt na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 

 w latach 1998 – 2007  P.A. NOVA Sp. z o.o. – Konsultant CAD, 
 w latach 2003 -2004  P.A. NOVA Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej, 

 w latach 2007 – obecnie P.A. NOVA S.A. – Dyrektor Pionu Wdrożeń Systemów CAD, 
 w latach 2007 – obecnie P.A. NOVA S.A. – członek Rady Nadzorczej. 

Pan Grzegorz Bobkowski jest założycielem i wspólnikiem w spółce Budoprojekt Sp. z o.o.  

oraz akcjonariuszem P. A. NOVA S.A. Grzegorz Bobkowski był założycielem i wspólnikiem P.A. NOVA 
Sp. z o.o. – do chwili jej przekształcenia w spółkę akcyjną. Spółka Budoprojekt Sp. z o.o. prowadzi 

działalność konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Spółka Budoprojekt jest większościowym 
akcjonariuszem Emitenta, posiada 30,45% akcji i 39,93% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Emitenta. 

Pan Grzegorz Bobkowski nie posiada akcji lub udziałów w innych podmiotach prowadzących działalność 
konkurencyjną w stosunku do Emitenta. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Grzegorz Bobkowski: 
 nie był i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 
 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia 
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu. 

 nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 
o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 

w podmiotach, w stosunku do których w okresie jego kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono 
zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację. 

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe  
lub regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Panu Grzegorzowi Bobkowskiemu 

oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji. 
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Małżonka Pana Grzegorza Bobkowskiego Pani Ewa Bobkowska sprawuje funkcję Prezesa Zarządu 

Emitenta. Synowa Pana Grzegorza Bobkowskiego Pani Agnieszka Bobkowska sprawuje funkcję Prezesa 
Zarządu  spółki Supernova Sp. z o.o. – podmiotu zależnego Emitenta. Szwagierka Pana Grzegorza 

Bobkowskiego Pani Maria Podgórnik sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Budoprojekt 
Sp. z o.o. – głównego akcjonariusza Emitenta. Syn Pana Grzegorza Bobkowskiego Pan Maciej Bobkowski 

sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Budoprojekt Sp. z o.o. – głównego akcjonariusza 

Emitenta, a także świadczy usługi prawne na rzecz Emitenta na podstawie umowy o stałą obsługę 
prawną o której mowa w punkcie 13.1.3.5 Prospektu. 

Poza wyżej opisanymi brak jest innych powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Grzegorzem Bobkowskim , 
a pozostałymi osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych 

Emitenta i Grupy Emitenta 

 

Katarzyna Jurek-Lessaer – Członek Rady Nadzorczej 

Wiek: 46 lat 

Pani Katarzyna Jurek – Lessaer funkcję członka Rady Nadzorczej P.A. NOVA S.A. pełni od dnia rejestracji 

Spółki – 25 stycznia 2007r., powołana do Rady Nadzorczej w dniu 4 grudnia 2006r. Uchwałą 
Zgromadzenia Wspólników dokonującej przekształcenia P.A. NOVA Spółka z o.o. w spółkę akcyjną  

(akt notarialny z dnia 4 grudnia 2006r. Repertorium A nr 13018/2006, rejestracja Emitenta nastąpiła 

w dniu 25 stycznia 2007r.). Kadencja Pani Katarzyny Jurek – Lessaer wygaśnie najpóźniej z dniem 
odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010r.  

Katarzyna Jurek-Lessaer nie jest zatrudniona w Spółce. Katarzyna Jurek-Lessaer prowadzi własną 
działalność gospodarczą pod firmą A&U FORMATION z siedzibą w Gliwicach, ul. Czwartaków 4. 

Prowadzona działalność jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta – jest to firma projektowa. 

 

Wykształcenie: 

Pani Katarzyna Jurek-Lessaer posiada wyższe wykształcenie – w 1989 roku ukończyła studia na Wydziale 
Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 

Pani Katarzyna Jurek-Lessaer pełniła funkcję członka  Rady Nadzorczej P.A. NOVA Sp. z o.o. w latach 
2004 – 2006 

Pani Katarzyna Jurek-Lessaer  nie posiada akcji lub udziałów w podmiotach prowadzących działalność 

konkurencyjną w stosunku do Emitenta. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pani Katarzyna Jurek-Lessaer: 

 nie była i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

 nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

 nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 
lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia 

w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu. 
 nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 

o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 nie pełniła i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
w podmiotach, w stosunku do których w okresie jego kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono 

zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację. 

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe 

lub regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Pani Katarzynie Jurek -Lessaer 
oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na nią sankcji. 

Mąż Pani Katarzyny Jurek-Lessaer Pan Stanisław Lessaer sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu 

Emitenta.  

Poza wyżej opisanymi brak jest innych powiązań rodzinnych pomiędzy Panią Katarzyną Jurek – Lessaer, 

a pozostałymi osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych 
Emitenta i Grupy Emitenta. 
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OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA 

W opinii Emitenta nie istnieją osoby zarządzające wyższego szczebla inne niż członkowie Zarządu i Rady 

Nadzorczej, które miałyby znaczenie dla stwierdzenia, że Emitent posiada stosowną wiedzę 
i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością. 

 

15.2.2 KONFLIKT INTERESÓW W ORGANACH ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH 
I NADZORCZYCH ORAZ WŚRÓD OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA  

 

Budoprojekt Sp. z o. o. 

Przedmiot działalności prowadzonej przez Budoprojekt Sp. z o. o. i przedmiot działalności Emitenta 

zostały opisane w pkt. 16.3 Prospektu. Zakresy działalności pokrywają się, jednakże ze względu na skład 
udziałowców Budoprojektu Sp. z o.o. oraz jego Zarządu, jak też akcjonariuszy i Zarządu Emi tenta 

funkcjonowanie obu podmiotów na rynku usług budowlanych nie należy, zdaniem Emitenta,  
uznać za prowadzenie działalności konkurencyjnej – właśnie ze względu na podobny przedmiot 

działalności i powiązania osobowe relacje pomiędzy podmiotami należy określić jako nacechowane 

wzajemną współpracą. 
 

San Development Sp. z o. o 

Spółka San Development Sp. z o. o. z siedzibą w Sanoku została opisana w pkt 11.3.1 Prospektu. 

Zakresy działalności San Development Sp. z o.o. i Emitenta pokrywają się w zakresie wynajmu 
i zarządzania nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), jednakże ze względu  

na jedynego wspólnika San Development Sp. z o.o., którym jest Emitent a także ze względu na skład 

Zarządu San Development Sp. z o.o.  funkcjonowanie obu podmiotów  na rynku usług budowlanych 
nie należy, zdaniem Emitenta, uznać za prowadzenie działalności konkurencyjnej.  

Prezes Zarządu Emitenta Pani Ewa Bobkowska sprawuje funkcje Prezesa Zarządu San Development  
Sp. z o.o. Członkowie Zarządu Emitenta Pan Jarosław Broda oraz Pan Przemysław Żur są członkami 

Zarządu San Development Sp. z o.o. 

 

Galeria Zamoyska Sp. z o.o. 

Spółka Galeria Zamoyska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach została opisana w pkt 11.3.1 Prospektu. 
Zakresy działalności Galeria Zamoyska Sp. z o.o. i Emitenta częściowo się pokrywają m.in. w zakresie 

wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), kupna i sprzedaży 
nieruchomości na własny rachunek (PKD 58.10.Z), jednakże ze względu na jedynego wspólnika Galeria 

Zamoyska Sp. z o.o. którym jest Emitent a także ze względu na skład Zarządu Galeria Zamoyska  

Sp. z o.o., funkcjonowanie obu podmiotów na rynku usług budowlanych nie należy, zdaniem Emitenta, 
uznać za prowadzenie działalności konkurencyjnej. 

Prezes Zarządu Emitenta Pani Ewa Bobkowska sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Galeria Zamoyska 
Sp. z o.o. Członek Zarządu Emitenta Pan Jarosław Broda jest Prokurentem spółki Galeria Zamoyska  

Sp. z o.o. 

 

Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o. 

Spółka Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, została opisana w pkt 11.3.1 
Prospektu. Zakresy działalności Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o. i pokrywają się w zakresie wynajmu  

i zarządzania nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), jednakże ze względu na 

jedynego wspólnika Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o., którym jest Emitent a także ze względu na skład 
Zarządu San Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o.  funkcjonowanie obu podmiotów na rynku usług 

budowlanych nie należy, zdaniem Emitenta, uznać za prowadzenie działalności konkurencyjnej. 

Prezes Zarządu Emitenta Pani Ewa Bobkowska sprawuję funkcje Prezesa Zarządu Park Handlowy 

Chorzów Sp. z o.o. Członkowie Zarządu Emitenta Pan Jarosław Broda oraz Pan Przemysław Żur są 
członkami Zarządu Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o. 
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Supernova Sp. z o.o. 

Spółka Supernova Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, została opisana w pkt 11.3.1 Prospektu. Zakresy 

działalności Supernova Sp. z o.o. i Emitenta częściowo się pokrywają m.in. w zakresie hoteli i podobnych 
obiektów zakwaterowania (PKD 55.10.Z), obiektów noclegowych turystycznych i miejsca krótkotrwałego 

zakwaterowania (PKD 55.20.Z), pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 59.29.Z), 

restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych (PKD 56.10.A), jednakże ze względu na jedynego 
Supernova Sp. z o.o., którym jest Emitent a także ze względu na skład Zarządu Supernova Sp. z o.o., 

funkcjonowanie obu podmiotów na rynku usług budowlanych nie należy, zdaniem Emitenta, uznać za 
prowadzenie działalności konkurencyjnej. 

Jarosław Broda jest Prokurentem spółki Supernova Sp. z o.o.  

 

Pani Katarzyna Jurek Lessaer, Pan Stanisław Lessaer 

Pani Katarzyna Jurek Lessaer – członek Rady Nadzorczej Emitenta prowadzi własną działalność 
gospodarczą – firmę projektową, która została wskazana jako działalność konkurencyjna wobec Spółki. 

Jednakże na dzień zatwierdzenia Prospektu prowadzone przez A&U FORMATION projekty nie stanowią 
działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. 

Istnieje potencjalny konflikt interesów w związku z powiązaniami rodzinnymi Pani Katarzyny Jurek 

Lessaer (członek Rady Nadzorczej Emitenta) i Pana Stanisława Lessaer (członek Zarządu Emitenta).  

 

Pani Ewa Bobkowska, Pan Grzegorz Bobkowski 

Istnieje potencjalny konflikt interesów w związku z powiązaniami rodzinnymi Pani Ewy Bobkowskiej 

(Prezes Zarządu Emitenta) i Pana Grzegorza Bobkowskiego (członek Rady Nadzorczej Emitenta). Ponadto 

synowa Pani Ewy Bobkowskiej Pani Agnieszka Bobkowska sprawuje funkcje Prezesa Zarządu spółki 
Supernova Sp. z o.o. – podmiotu zależnego Emitenta. Bratowa pani Ewy Bobkowskiej Pani Maria 

Podgórnik sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Budoprojekt Sp. z o.o. – głównego 
akcjonariusza Emitenta. Syn Pani Ewy Bobkowskiej Pan Maciej Bobkowski sprawuje funkcję członka Rady 

Nadzorczej spółki Budoprojekt Sp. z o.o. – głównego akcjonariusza Emitenta. 

 

Ponadto, według wiedzy Emitenta nie występują inne potencjalne konflikty interesów u członków 

Zarządu i członków Rady Nadzorczej pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta a ich prywatnymi 
interesami lub innymi obowiązkami. 

 

15.2.3 UMOWY I POROZUMIENIA ZAWARTE ODNOŚNIE POWOŁANIA CZŁONKÓW 
ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ 
OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA  

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta według jego najlepszej wiedzy nie zostały zawarte umowy ani 

porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na podstawie 
których Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osoba na stanowisku kierowniczym wyższego 

szczebla zostały powołane na swoje stanowiska. 

 

15.2.4 UZGODNIONE OGRANICZENIA W ZBYWANIU AKCJI EMITENTA  

W dniu 23 października 2010r. w Warszawie pomiędzy Emitentem oraz Panią Ewą Bobkowską, Panem 
Grzegorzem Bobkowskim, Panem Maciejem Bobkowskim, Panem Stanisławem Lessaer, Panią Katarzyną 

Jurek Lessaer, Panem Przemysławem Żurem, Panem Jarosławem Brodą oraz spółką Budoprojekt 
Sp. z o.o. („Akcjonariusz”), a Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie  

(„DI BRE”), została zawarta umowa lock – up („Umowa”). 
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Zgodnie z Umową Spółka oraz Akcjonariusz zobowiązali się do nie podejmowania  w okresie 12 miesięcy 
od przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje Oferowane”) następujących czynności, 

bądź działań mających na celu: 

1) Oferowanie jakichkolwiek akcji Spółki, 

2) Ogłaszanie zamiaru oferowania nowych akcji Spółki, 

3) Emisję jakichkolwiek instrumentów finansowych zamiennych lub wymiennych na akcje lub 
instrumentów finansowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do nabycia akcji 

Spółki, 

4) Dokonywanie jakiejkolwiek transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się z wykorzystaniem 

instrumentów pochodnych), której skutek byłby  podobny do sprzedaży akcji Spółki , lub 

5) Składanie jakichkolwiek wniosków o zwołanie lub podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał 
dotyczących czynności określonych w punktach 1) – 4) powyżej, bez uprzedniej pisemnej zgody 

DI BRE, której to zgody DI BRE zobowiązał się nie odmówić bez uzasadnienia, w przypadku gdy, 
w opinii DI BRE, czynności, o których mowa w pkt 1) – 4) powyżej, nie spowodują negatywnych 

skutków dla interesów nabywających Akcje Oferowane. 

Ponadto, Akcjonariusz zobowiązał się do spowodowania, by żaden członek jego rodziny bądź jakakolwiek 

inna osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub jakikolwiek podmiot 

zarządzany bądź kontrolowany przez niego, w okresie 12 miesięcy, od przydziału Akcji Oferowanych: 

1) Nie będzie rozporządzać bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności nie sprzeda, nie ogłosi 

zamiaru sprzedaży, nie udzieli opcji, nie zobowiąże się do sprzedaży bądź rozporządzenia w inny 
sposób akcjami Spółki będącymi w posiadaniu Akcjonariusza albo instrumentami finansowymi 

uprawniającymi do objęcia lub nabycia tych akcji, 

2) Nie będzie wnioskować bezpośrednio lub pośrednio o emisję jakichkolwiek papierów 
wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub instrumentów finansowych, które w jakikolwiek 

innych sposób uprawniałyby do nabycia akcji Spółki będących w posiadaniu Akcjonariusza,  

3) Nie dokona, bezpośrednio lub pośrednio, żadnej transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się  

z wykorzystaniem instrumentów pochodnych), której skutkiem byłoby przeniesieni akcji Spółki 
w posiadaniu Akcjonariusza bądź praw z tych akcji, na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej oraz  

4) Nie podejmie, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek rozmów, bądź negocjacji dotyczących 

rozporządzenia akcjami Spółki będącymi w posiadaniu Akcjonariusza z jakąkolwiek osobą trzecią, 
bez uprzedniej pisemnie zgody DI BRE, której to zgody DI BRE zobowiązał się nie odmówić  

bez uzasadnienia, w przypadku gdy, w opinii DI BRE, czynności, o których mowa w pkt 1) – 4) 
powyżej, nie spowodują negatywnych skutków dla interesów nabywających Akcje Oferowane. 

Zgodnie z Umową, przeniesienie przez Akcjonariusza akcji Spółki będących w jego posiadaniu , 

bądź instrumentów finansowych uprawniających do objęcia lub nabycia tych akcji, na rzecz członków 
jego rodziny, podmiotu utworzonego dla potrzeb optymalizacji podatkowej, planowania majątkowego  

lub innej formy zarządzania jego majątkiem własnym, nie będzie stanowić naruszenia Umowy,  
o ile nabywcy tych akcji lub innych instrumentów finansowych zobowiążą się do przestrzegania 

ograniczeń określonych powyżej. 

 
Emitent zwraca uwagę, iż w dniu 22 listopada 2010r. w związku z zamiarem przeznaczenia do sprzedaży 

istniejących akcji Spółki, została zawarta umowa o której mowa w punkcie 13.1.3.19. Emitent wskazuje, 
że postanowienia powyższej umowy „lock up” wchodzą w życie od momentu przydziału akcji serii E.  
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15.3 WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA  

15.3.1 WYNAGRODZENIA DLA OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANÓW 
ADMINISTRACYJNYCH, NADZORCZYCH I ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO 
SZCZEBLA  

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów administracyjnych, nadzorczych za 2010r. do dnia 

31 października. 

 

L.p. Nazwisko i imię Pełniona Funkcja 
Łączna wartość wynagrodzeń5 na 31 

października 2010r. 

1 Ewa Bobkowska Prezes Zarządu 249.108,80 zł 

2 Stanisław Lessaer Wiceprezes Zarządu 131.038,56 zł 

3 Przemysław Żur Wiceprezes Zarządu 155.693,00 zł 

4 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu 155.693,00 zł 

5 Jerzy Biel Członek Rady Nadzorczej 9.341,58 zł 

6 Sławomir Kamiński Członek Rady Nadzorczej 6.227,72 zł 

7 Miłosz Wolański Członek Rady Nadzorczej 6.227,72 zł 

8 Grzegorz Bobkowski Członek Rady Nadzorczej 
 

11.576,04 zł 

9 Katarzyna Jurek-Lessaer Członek Rady Nadzorczej 61.227,72zł 

Źródło: Emitent 

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w 2010r. tj. do dnia 31 października 2010r. 

nie pobierali innego wynagrodzenia od Emitenta ani od jego podmiotów zależnych.  

Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej w 2010r. tj. do dnia 31 października 2010r. Emitent, 
ani jego podmioty zależne nie wypłaciły żadnego wynagrodzenia na podstawie planu premii lub podziału 

zysków ani w formie opcji na akcje oraz nie przyznały innych świadczeń w naturze.  
 

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów administracyjnych, nadzorczych za 2009r.  
 

L.p. Nazwisko i imię Pełniona Funkcja Łączna wartość wynagrodzeń6 za 2009 

1 Ewa Bobkowska Prezes Zarządu 284.980,80 zł 

2 Stanisław Lessaer Wiceprezes Zarządu 179.622,60 zł 

3 Przemysław Żur Wiceprezes Zarządu 178.113,00 zł 

4 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu 178.113,00 zł 

5 Jerzy Biel Członek Rady Nadzorczej 17.811,30 zł 

6 Sławomir Kamiński Członek Rady Nadzorczej 11.874,20 zł 

7 Miłosz Wolański Członek Rady Nadzorczej 11.874,20 zł 

8 Grzegorz Bobkowski Członek Rady Nadzorczej 19.070,60 zł 

                                                      
5 Wartości obejmują również wynagrodzenia z innych tytułów niż pełnienie funkcji w organach spółki  
6
 Wartości obejmują również wynagrodzenia z innych tytułów niż pełnienie funkcji  w organach spółki  
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9 Katarzyna Jurek-Lessaer Członek Rady Nadzorczej 94.974,20 zł 

Źródło: Emitent 

 

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w 2009r. nie pobierali innego wynagrodzenia 
od Emitenta ani od jego podmiotów zależnych. 

Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej w 2009r. Emitent ani jego podmioty zależne nie wypłaciły 

żadnego wynagrodzenia na podstawie planu premii lub podziału zysków ani w formie opcji na akcje  
oraz nie przyznały innych świadczeń w naturze. 

 

15.3.2 ŚWIADCZENIA EMERYTALNE, RENTOWE LUB PODOBNE DLA OSÓB 
WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, NADZORCZYCH I 
ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA  

Emitent nie utworzył rezerw na świadczenia rentowe, emerytalne bądź świadczenia o podobnym 

charakterze. 
 

15.4 POSIADANE AKCJE I OPCJE NA AKCJE  

Akcje Emitenta w posiadaniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej.  

 

Akcjonariusz Liczba akcji 
% udział w 

kapitale 
zakładowym 

Liczba głosów 
na WZA 

% udział w 
liczbie głosów 

Ewa Bobkowska 839 180 10,49% 1 322 180 10,84% 

Stanisław Lessaer 637 900 7,97% 1 078 900 8,84% 

Grzegorz Bobkowski 445 600 5,57% 697 600 5,72% 

Katarzyna Jurek-Lessaer 276 780 3,46% 465 780 3,82% 

Przemysław Żur 67.760* 0,85% 67 760 0,55% 

Jarosław Broda  55.000** 0,69% 55 000 0,45% 

Sławomir Kamiński 3 000 0,03% 3000 0,02% 

Miłosz Wolański 789 0,01% 789 0,01% 

Jerzy Biel 1000 0,01% 1000 0,01% 

Źródło: Emitent 

 

* Razem z małżonką 73.023 akcji 

** Razem z małżonką 57.106 akcji 

 

Emitent zwraca uwagę, że w związku z umową opisaną w punkcie 13.1.3.19 zmianie może ulec stan 

posiadania akcji Spółki przez Panią Ewę Bobkowską, Pana Grzegorza Bobkowskiego, Pana Jarosława 

Brodę, Pana Przemysława Żur oraz Panią Bożenę Dawid Żur (małżonka Pana Przemysława Żur).  
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Poza akcjami Emitenta, niektórzy Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Emitenta posiadają udziały  
w jednostce powiązanej Budoprojekt Sp. z o.o. – największym akcjonariuszu Spółki. Struktura kapitału 

zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników Budoprojekt Sp. z o.o. przedstawia się następująco: 
 

Udziałowiec 
Liczba 

udziałów 

% udział w 
kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów na 
ZW 

% udział w liczbie głosów 

Ewa Bobkowska 22 22% 22 22% 

Stanisław Lessaer 30 30% 30 30% 

Maciej Bobkowski 12 12% 12 12% 

Grzegorz Bobkowski 27 27% 27 27% 

Katarzyna Jurek-Lessaer 6 6% 6 6% 

Przemysław Żur 2 2% 2 2% 

Maria Podgórnik 1 1% 1 1% 

Źródło: Emitent 

Udziałowcy Budoprojekt Sp. z o.o. będący jednocześnie akcjonariuszami Emitenta razem ze spółką 

Budoprojekt Sp. z o.o. posiadają łącznie 4.703.220 akcji Emitenta, co stanowi 58,79% udział w kapitale 

zakładowym Emitenta i uprawnia do wykonywania 8.504.220 głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy (69,7% udział w ogólnej liczbie głosów).  

 

15.5 ZAMIERZENIA CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH , NADZORCZYCH 

EMITENTA ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W 
OFERCIE PUBLICZNEJ 

Nie dotyczy. 

 

15.6 ŁAD KORPORACYJNY 

Emitent stosuje się do wszystkich zasad ładu korporacyjnego, określonych w „Dobrych Praktykach 
Spółek Notowanych na GPW”, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych 

Praktyk Spółek Notowanych na GPW” z wyjątkiem następujących: 
 

Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych  

Zasada I. pkt 1:  

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem 
tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji 

zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji.  

Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności:  
 prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na 

modelowym serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem: http://naszmodel.gpw.pl/, 
 zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu 

również nowoczesne metody komunikacji internetowej, 

 umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej . 

 

Wyjaśnienie przyczyn, dla których Emitent nie przestrzega zasady: 

Zasada ta nie jest stosowana w zakresie transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem 
sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i ich upubliczniania na stronie internetowej ze względu  

na brak możliwości technicznych oraz odpowiednich urządzeń pozwalających na zastosowanie się 

do powyższej zasady. Transmisje obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internetowej  

http://naszmodel.gpw.pl/
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oraz rejestracja przebiegu obrad i jego upublicznienie będą realizowane w miarę posiadanych możliwości 

technicznych oraz braku zastrzeżeń osób zainteresowanych. 

Niemniej jednak Emitent umożliwia zainteresowanym podmiotom rejestrowanie i transmitowanie obrad 

walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet. 
 

Zasada II. 1. pkt 7: 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 
 

7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego 
zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. 

Wyjaśnienie przyczyn, dla których Emitent nie przestrzega zasady: 

Z uwagi na nierejestrowanie przebiegu obrad WZA w inny sposób niż poprzez sporządzenie wymaganego  
przepisami prawa protokołu przygotowywanego przez notariusza zgodnie z art. 421 KSH.  

 

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy 

Zasada IV. pkt10: 

1. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 

 transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 

 dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać 

się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, 

 wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. 
 

Wyjaśnienie przyczyn, dla których Emitent nie przestrzega zasady:  

Zgodnie z art. 4065 KSH udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej nie ma charakteru obowiązkowego, zaś statut Emitenta nie przewiduje takiej możliwości. 
W opinii Emitenta, statut Spółki, przepisy KSH oraz obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego 

Zgromadzenia regulują przebieg i udział w Walnych Zgromadzeniach w sposób kompleksowy i w pełni 

wystarczający. 
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ROZDZIAŁ 16. ZNACZNI AKCJONARIUSZE 

16.1 IMIONA I NAZWISKA OSÓB INNYCH NIŻ CZŁONKOWIE ORGANÓW 

ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH, POSIADAJĄCYCH 

UDZIAŁY W KAPITALE EMITENTA LUB PRAWA GŁOSU NA WZA  

Podmioty inne niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych posiadające 

ponad 5 % w kapitale zakładowym Emitenta: 
 

  

Liczba akcji 
% udział w 

kapitale 
zakładowym 

Liczba głosów 
na WZA  

% udział w liczbie 
głosów 

Budoprojekt Sp. z o.o. 2 436 000 30,45% 4 872 000 39,93% 

Maciej Bobkowski 535 400 6,69% 934 400 7,66% 

Źródło: Emitent 

Pan Maciej Bobkowski jest udziałowcem Budoprojekt Sp. z o.o. w której posiada 12 udziałów 

stanowiących 12 % kapitału zakładowego i uprawniającego do wykonywania 12% głosów  
na Zgromadzeniu Wspólników Budoprojekt Sp. z o.o.  Ponadto Pan Maciej Bobkowski jest synem Ewy  

i Grzegorza Bobkowskich – Prezesa Zarządu i Członka Rady Nadzorczej Spółki. Prowadzi Kancelarię 
Radcy Prawnego w Gliwicach. W dniu 25 października 2004r. Maciej Bobkowski zawarł umowę  

z Emitentem o stałą obsługę prawną. Umowa została opisana w pkt  13.1.3.5 Prospektu.  M. Bobkowski 

był członkiem Rady Nadzorczej P.A. NOVA Sp. z o.o. w latach 2004-2006. 

Informacje dotyczące Budoprojekt Sp. z o.o. zostały przedstawione w punkcie 16.3 Prospektu.  

16.2 INFORMACJA, CZY GŁÓWNI AKCJONARIUSZE EMITENTA POSIADAJĄ INNE PRAWA 
GŁOSU 

Znaczni akcjonariusze nie posiadają innych praw głosu niż związane z akcjami określonymi w pkt. 16.1. 
Akcje serii A i B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na 1 

akcje przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii C i D są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

 

16.3 OPIS UDZIAŁÓW W KAPITALE EMITENTA PRZEZ INNE PODMIOTY (OSOBY) LUB 

SPRAWOWANIA KONTROLI NAD EMITENTEM PRZEZ INNE PODMIOTY (OSOBY), 
CHARAKTERÓW TEJ KONTROLI I MECHANIZMÓW ZAPOBIEGAJĄCYCH JEJ 

NADUŻYWANIU  

Podmiotem posiadającym największy udział w kapitale zakładowym  Emitenta jest spółka pod firmą 
Budoprojekt Sp. z o.o. 

Budoprojekt Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstała 19 grudnia 1987r. (akt notarialny sporządzony w 
Kancelarii Notarialnej Romana Pluty w Katowicach – Repertorium A Nr 2119/87, RHB 343 – Sąd 

Rejonowy w Katowicach). Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 marca 2004r. pod nr KRS 0000200329.  

Kapitał zakładowy Budoprojekt Sp. z o.o. wynosi 50.000 zł i dzieli się na 100 udziałów o wysokości 

500 zł. 

Udziałowcami spółki są: 

 Ewa Bobkowska – 22 udziały, 
 Stanisław Lessaer – 30 udziałów, 

 Grzegorz Bobkowski – 27 udziałów, 

 Katarzyna Jurek-Lessaer – 6 udziałów, 
 Maciej Bobkowski – 12 udziałów, 

 Przemysław Żur – 2 udziały, 
 Maria Podgórnik (żona brata Ewy Bobkowskiej) – 1 udział. 

Prezesem Zarządu Budoprojekt Sp. z o.o. jest Ewa Bobkowska, prokurentem – Jarosław Broda. 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Maciej Bobkowski, Maria Podgórnik, Przemysław Żur. 
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Przedmiotem działalności spółki jest m.in. działalność w zakresie projektowania budowlanego, 

urbanistycznego, technologicznego, prace konserwatorskie, ogólnobudowlane, a także obsługa 
nieruchomości na własny rachunek. 

Do najważniejszych prac projektowych i budowlanych zrealizowanych przez Budoprojekt należą: 
 remont elewacji kościoła p.w. Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, 

 roboty budowlane wykonywane przy elewacji od prawej strony prezbiterium 

i przy wieży głównej kościoła p.w. Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, 
 adaptacja poddasza na pracownie szkolne w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach, 

 remont ogrodzenia oraz remont wyprawy elewacyjnej w Zespole Szkól Specjalnych 
w Pyskowicach, 

 projekt remontu dachu budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach 

wraz z kosztorysem, 
 remont instalacji c.o., wod-kan oraz pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkól Specjalnych 

w Pyskowicach, 
 remont biura kontaktów z klientem + remont parkingu dla Banku Pocztowego w Katowicach, 

 modernizacja budynku muzeum Sedlaczek w Tarnowskich Górach, 
 projekt i wykonanie przebudowy obiektu Poczty Polskiej w Katowicach, 

 koncepcja architektoniczna modernizacji Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach, 

 wykonywanie prac projektowych architektonicznych dla obiektów budowlanych w ramach 
umowy ramowej z P.A. NOVA, m.in. dokumentacja dla obiektów Kaufland w Chorzowie, 

Bielsku, Żorach, Lublińcu, Wodzisławiu, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
dla Zabrza, Głogówka, Milówki, Chrząstowic, Szczyrku, 

 projekt przyłącza gazu do budynku usługowego przy ul. Grodowej w Gliwicach, 

 wykonanie przeglądów i napraw instalacji odgromowej na obiektach Górnośląskiego Parku 
Etnograficznego w Chorzowie przy ul. Parkowej, 

 projekt elementów galerii stalowej, balustrad i schodów stalowych, konstrukcji stalowych dot. 
balustrad, balkonów i schodów dla firmy Selvo. 

 

Statut Emitenta nie zawiera postanowień dotyczących ograniczeń w wykonaniu kontroli Emitenta.  

Wśród podstawowych środków i konstrukcji prawnych zapobiegających nadużywan iu kontroli 

akcjonariuszy większościowych nad Emitentem można zaliczyć: 
 zgodnie z art. 6 Ksh, spółka dominująca ma obowiązek zawiadomić spółkę zależną o powstaniu 

stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod rygorem 
zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji albo udziałów spółki dominującej 

reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki zależnej. Uchwała walnego 

zgromadzenia, powzięta z naruszeniem wskazanego wyżej ograniczenia, jest nieważna, 
chyba że spełnia wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów 

nieważnych, 
 zgodnie z art. 6 § 4-5 Ksh, akcjonariuszowi, członkowi zarządu albo rady nadzorczej spółki 

kapitałowej przysługuje także uprawnienie do żądania udzielenia pisemnej informacji 

przez spółkę handlową będąca również akcjonariuszem Emitenta w przedmiocie pozostawania 
przez nią w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) Ksh wobec innej 

określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem Emitenta. 
Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać 

również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, 
jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie 

porozumień z innymi osobami, 

 zgodnie z art. 20 Ksh, istnieje obowiązek równego traktowania w takich samych 
okolicznościach akcjonariuszy spółki kapitałowej, 

 zgodnie z art. 385 § 3 Ksh, na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną 
piątą kapitału zakładowego wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, 

powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie, nawet gdy statut przewiduje 

inny sposób powołania rady nadzorczej. W takim wypadku osoby reprezentujące na walnym 
zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji 

przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka 
rady nadzorczej. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej 
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wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, 

z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 385 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, 
 zgodnie z art. 422- 427 Ksh, uprawnienie mniejszościowych akcjonariuszy Emitenta 

do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia Emitenta w trybie przewidzianym 
w tych artykułach, 

 zgodnie z art. 84 i 85 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), 
akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spółki publicznej posiadającym co najmniej 5% ogólnej 

liczby głosów przysługuje uprawnienie do wnioskowania o powołania 
rewidenta ds. szczególnych 

 obowiązki związane z ujawnianiem stanu posiadania akcji spółki publicznej oraz obowiązki 

związane z przekroczeniem przez dany podmiot określonego udziału w ogólnej liczbie głosów 
w spółce publicznej, które może mieć miejsce zasadniczo jedynie w wyniku ogłoszenia 

wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej,  
 uprawnienie do żądania wykupu posiadanych przez nich akcji spółki publicznej przez innego 

akcjonariusza tej spółki publicznej, jeżeli jego udział w ogólnej liczbie głosów osiągnął 
lub przekroczył 90%. 

Do rozwiązań (uprawnień) chroniących akcjonariuszy mniejszościowych należy w szczególności zaliczyć: 

 zgodnie z art. 341 Ksh, prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi 
akcyjnej, 

 zgodnie z art. 395 Ksh, prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności 
Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej 

oraz opinii biegłego rewidenta, 

 zgodnie z art. 400 Ksh, prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy 

posiadających przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, 
 zgodnie z art. 406 Ksh, prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy czym uprawnienie 

to wymaga podjęcia przez akcjonariusza określonych przez prawo czynności związanych 
z rejestracja posiadanych przez danego akcjonariusza akcji Spółki na potrzeby wykonywania 

z nich prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia,  

 zgodnie z art. 407 § 1 Ksh, prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, 
prawo do żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym 

Zgromadzeniu, 
 zgodnie z art. 407 § 2 Ksh, prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych 

porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, 

 zgodnie z art. 410 Ksh, prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną 
dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności 

uczestników Walnego Zgromadzenia , 
 zgodnie z art. 385 § 3 Ksh, prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze 

głosowania oddzielnymi grupami, 

 zgodnie z art. 421 Ksh, prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia 
oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał, 

 zgodnie z art. 422 Ksh, prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej 
ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interes Emitenta lub mającej 

na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze wytoczonego przeciwko Emitentowi powództwa 
o uchylenie uchwały, 

 zgodnie z art. 425 Ksh, prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie 

nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą, 
 zgodnie z art. 428 Ksh, prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego 

Zgromadzenia, informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy 
objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki jest zobowiązany 

do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 Ksh 

Zarząd odmówi udzielenia informacji, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce 
z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie 

tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, 
 zgodnie z art. 429 Ksh, prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie 

Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych 
(art. 429 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia 
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informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie 

art. 428 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych,  
 zgodnie z art. 486 i 287 Ksh, prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz 

Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi, 
 prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem 

lub przekształceniem Emitenta (art. 505, 540 i 561 Ksh), prawo do żądania wyboru Rady 

Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 Ksh). 
 

16.4 OPIS WSZELKICH USTALEŃ, KTÓRYCH REALIZACJA MOŻE W PRZYSZŁOŚCI 
SPOWODOWAĆ ZMIANY W SPOSOBIE KONTROLI EMITENTA 

Akcjonariusze Emitenta tj. Pani Ewa Bobkowska, Pan Grzegorz Bobkowski, Pan Jarosław Broda,  

Pan Przemysław Żur oraz Pani Bożena Dawid – Żur, na podstawie umowy wskazanej w punkcie 
13.1.3.19, zamierzają sprzedać łącznie 350.000 sztuk akcj i Emitenta. 

Poza powyższym, Emitentowi nie są znane jakiekolwiek ustalenia, których realizacja w przyszłości może 
spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta. 
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Rozdział 17. INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ 

17.1 IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA I ADRES MIEJSCA PRACY LUB SIEDZIBY OSOBY 
LUB PODMIOTU OFERUJĄCEGO SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, 

CHARAKTER STANOWISKA, FUNKCJI LUB INNYCH ISTOTNYCH POWIĄZAŃ JAKIE 
OSOBY SPRZEDAJĄCE MIAŁY W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT Z EMITENTEM 

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB JEGO POPRZEDNIKAMI ALBO OSOBAMI 

POWIĄZANYMI  

Nie dotyczy. 

 

17.2 LICZBA I RODZAJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ KAŻDEGO 

ZE SPRZEDAJĄCYCH AKCJONARIUSZY 

Nie dotyczy. 

 

17.3 UMOWY ZAKAZU SPRZEDAŻY AKCJI TYPU „LOCK-UP”. STRONY, KTÓRYCH TO 
DOTYCZY. TREŚĆ UMOWY I WYJĄTKI OD NIEJ. WSKAZANIE OKRESU OBJĘTEGO 

ZAKAZEM SPRZEDAŻY 

W dniu 23 października 2010r. w Warszawie pomiędzy Emitentem oraz Panią Ewą Bobkowską, Panem 

Grzegorzem Bobkowskim, Panem Maciejem Bobkowskim, Panem Stanisławem Lessaer, Panią Katarzyną 

Jurek Lessaer, Panem Przemysławem Żurem, Panem Jarosławem Brodą oraz spółką Budoprojekt  
Sp. z o.o. („Akcjonariusz”), a Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie  

(„DI BRE”), została zawarta umowa lock – up („Umowa”). 

Zgodnie z Umową Spółka oraz Akcjonariusz zobowiązali się do nie podejmowania w okresie 12 miesięcy 

od przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje Oferowane”) następujących czynności , 

bądź działań mających na celu: 

1) Oferowanie jakichkolwiek akcji Spółki, 

2) Ogłaszanie zamiaru oferowania nowych akcji Spółki, 

3) Emisję jakichkolwiek instrumentów finansowych zamiennych lub wymiennych na akcje  

lub instrumentów finansowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do nabycia akcji 

Spółki, 

4) Dokonywanie jakiejkolwiek transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się z wykorzystaniem 

instrumentów pochodnych), której skutek byłby  podobny do sprzedaży akcji Spółki , lub 

5) Składanie jakichkolwiek wniosków o zwołanie lub podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał 

dotyczących czynności określonych w punktach 1) – 4) powyżej, bez uprzedniej pisemnej zgody 
DI BRE, której to zgody DI BRE zobowiązał się nie odmówić bez uzasadnienia, w przypadku gdy, 

w opinii DI BRE, czynności, o których mowa w pkt 1) – 4) powyżej, nie spowodują negatywnych 

skutków dla interesów nabywających Akcje Oferowane. 

Ponadto, Akcjonariusz zobowiązał się do spowodowania, by żaden członek jego rodziny bądź jakakolwiek 

inna osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub jakikolwiek podmiot 
zarządzany bądź kontrolowany przez niego, w okresie 12 miesięcy, od przydziału Akcji Oferowanych:  

1) Nie będzie rozporządzać bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności nie sprzeda, nie ogłosi 

zamiaru sprzedaży, nie udzieli opcji, nie zobowiąże się do sprzedaży bądź rozporządzenia w inny 
sposób akcjami Spółki będącymi w posiadaniu Akcjonariusza albo instrumentami finansowymi 

uprawniającymi do objęcia lub nabycia tych akcji, 

2) Nie będzie wnioskować bezpośrednio lub pośrednio o emisję jakichkolwiek papierów 

wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub instrumentów finansowych, które w jakikolwiek 
innych sposób uprawniałyby do nabycia akcji Spółki będących w posiadaniu Akcjonariusza,  
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3) Nie dokona, bezpośrednio lub pośrednio, żadnej transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się  

z wykorzystaniem instrumentów pochodnych), której skutkiem byłoby przeniesieni akcji Spółki 
w posiadaniu Akcjonariusza bądź praw z tych akcji, na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej oraz  

4) Nie podejmie, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek rozmów, bądź negocjacji dotyczących 
rozporządzenia akcjami Spółki będącymi w posiadaniu Akcjonariusza z jakąkolwiek osobą trzecią, 

bez uprzedniej pisemnie zgody DI BRE, której to zgody DI BRE zobowiązał się nie odmówić  

bez uzasadnienia, w przypadku gdy, w opinii DI BRE, czynności, o których mowa w pkt 1) – 4) 
powyżej, nie spowodują negatywnych skutków dla interesów nabywających Akcje Oferowane.  

Zgodnie z Umową, przeniesienie przez Akcjonariusza akcji Spółki będących w jego posiadaniu , 
bądź instrumentów finansowych uprawniających do objęcia lub nabycia tych akcji, na rzecz członków 

jego rodziny, podmiotu utworzonego dla potrzeb optymalizacji podatkowej, planowania majątkowego  

lub innej formy zarządzania jego majątkiem własnym, nie będzie stanowić naruszenia Umowy,  
o ile nabywcy tych akcji lub innych instrumentów finansowych zobowiążą się do przestrzegania 

ograniczeń określonych powyżej. 

 

Emitent zwraca uwagę, iż w dniu 22 listopada 2010r. w związku z zamiarem przeznaczenia do sprzedaży 
istniejących akcji Spółki, została zawarta umowa o której mowa w punkcie 13.1.3.19. Emitent wskazuje, 

że postanowienia powyższej umowy „lock up” wchodzą w życie od momentu przydziału akcji serii E.  
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Rozdział 18. REGULACJE DOTYCZĄCE RYNKU KAPITAŁOWEGO  

Opis regulacji rynku kapitałowego: Ustawa o publicznym obrocie, dematerializacja, obowiązki 
z wiązane ze zbywaniem i nabywaniem znacznych pakietów akcji, wezwania, przymusowy wykup, 
żądanie powołania rewidenta ds. szczególnych, Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów , 
inne. 

 

18.1 OPIS OGRANICZEŃ W SWOBODZIE PRZENOSZENIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

 

18.1.1 Ograniczenia wynikające ze Statutu 

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

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

Obrót papierami wartościowymi Emitenta, jako spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym w 
ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w ustawie z dnia 

29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, które wraz z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku 
o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, zastąpiły przepisy Prawa o Publicznym Obrocie Papierami 

Wartościowymi. 

Zgodnie z art. 19 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:  

 papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem 

obrotu na rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu, 

 dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej albo obrotu papierami 

wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi na rynku regulowanym wymaga 
pośrednictwa firmy inwestycyjnej. 

Członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, 

jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą  
w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą nabywać  

lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji 
emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać na rachunek 

własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować 
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa 

w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Okresem zamkniętym jest:  

 okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej emitenta  
lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4  Ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,  

 w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu  

do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba,  
że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został 

sporządzony raport, 

 w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego 
raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, 

chyba, że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których 

został sporządzony raport, 

 w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału, a przekazaniem tego 
raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, 
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chyba, że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których 

został sporządzony raport. 

Osoby, wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta , albo będące 

prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze,  
które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio 

tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój  

i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej są obowiązane do przekazywania Komisji informacji 
o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 

Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji 
emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych 

powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym  

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

Zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania ins trumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, każdy:  

 kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50% 75% albo 90 % 

ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo 

 kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50% 75% albo 90 % 

ogólnej liczby głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 

5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50% 75% albo 90 % lub mniej ogólnej liczby 
głosów, 

 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, 
o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone  

są do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych lub o co najmniej 5% ogólnej liczby 

głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do innego rynku regulowanego, albo  

 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, 

o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów, 

jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę w terminie 4 dni od dnia, 

w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej 
staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki 

publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych 

od dnia zawarcia transakcji. Dniami sesyjnymi są dni sesyjne określone przez spółkę prowadzącą rynek 
regulowany w regulaminie, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

oraz ogłoszone przez Komisję w drodze publikacji na stronie internetowej. 

Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, 

której dotyczy zawiadomienie, o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału  i ich procentowym 

udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale  
w ogólnej liczbie głosów, a także o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale  

w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie 
głosów. Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, 

powinno dodatkowo zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej 

liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału.  
W przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję oraz spółkę. 
Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie 

papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana 
udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia 

lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków.  

Stosownie do art. 72 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nabycie akcji spółki publicznej  

w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 10% ogólnej liczby 
głosów w okresie krótszym niż 60 dni przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów 

w tej spółce wynosi mniej niż 33% albo o więcej niż 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym  

niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi  
co najmniej 33%, może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się 
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na sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby 

głosów (art. 72 ust. 1 ustawy). Ponadto, przekroczenie: 

 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia 

wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej 
osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, za wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej 

liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w podpunkcie poniżej 

(art. 73 ust. 1 ustawy), 

 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia 

wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki 
(art. 74 ust. 1), 

przy czym w przypadku, gdy przekroczenie tych progów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, 

objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w ofercie publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki  
jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia 

uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz  
jest zobowiązany, w terminie 3 miesięcy od przekroczenia odpowiedniego progu, albo do ogłoszenia 

wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 
66% ogólnej liczby głosów (dotyczy przekroczenia progu 33%) lub wszystkich pozostałych akcji  

tej spółki (dotyczy przekroczenia progu 66%), albo do zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie 

odpowiednio nie więcej niż 33% lub 66% ogólnej liczby głosów, chyba że w tym terminie udział 
akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu odpowiednio do nie więcej niż 33% lub 66% 

ogólnej liczby głosów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki  
lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji (art. 73 ust. 2 oraz art. 74 ust. 2 ustawy). Obowiązek,  

o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy i art. 74 ust. 2 ustawy ma zastosowanie także w przypadku, 

gdy przekroczenie odpowiednio progu 33% lub 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło 
w wyniku dziedziczenia, po którym udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu, z tym,  

że termin trzymiesięczny liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału 
w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 3 oraz art. 74 ust. 5 ustawy). Akcjonariusz, który w okresie  

6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 lub 2 nabył, po cenie 
wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż w ramach 

wezwań lub w wyniku wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 83 ustawy, jest obowiązany,  

w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w 
tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje zostały nabyte po cenie obniżonej w przypadku 

określonym w art. 79 ust. 4. 

Obowiązki, o których mowa w art. 72 ustawy nie powstają w przypadku nabywania akcji w obrocie 

pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego oraz w przypadku połączenia 

lub podziału spółki (art. 75 ust. 1 ustawy). 

Zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumen tów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, obowiązki wskazane  
w art. 72 i 73 ustawy nie powstają w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej 

oferty publicznej oraz w okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku 

pierwszej oferty publicznej, a zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy, obowiązki o których mowa w art. 72 -74 
ustawy nie powstają w przypadku nabywania akcji: 

 spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo 
nie są przedmiotem obrotu zorganizowanego, 

 od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, 

 w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu 

egzekucyjnym, 

 zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione 
podmioty na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych 

zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871 oraz z 2005r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183, 
poz. 1538), 

 obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych 

ustaw do korzystania z trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu 
zastawu, 
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 w drodze dziedziczenia, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 73 ust. 3 i  art. 74 ust. 5 

ustawy. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedmiotem obrotu  
nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia za wyjątkiem przypadku, 

gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego  

w rozumieniu powołanej wyżej ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach 
finansowych.  

Zgodnie z art. 76 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych  
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w zamian za akcje będące 

przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji mogą być nabywane wyłącznie  akcje innej 

spółki, kwity depozytowe, listy zastawne, które są zdematerializowane lub obligacje emitowane przez 
Skarb Państwa, a w przypadku, gdy przedmiotem wezwania mają być wszystkie pozostałe akcje spółki, 

wezwanie musi przewidywać możliwość sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się w odpowiedzi 
na to wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 ustawy. 

Stosownie do art. 77 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ogłoszenie wezwania 

następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji,  

które mają być przedmiotem wezwania, a ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane 
zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej  

w jego udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu 
prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, 

nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, do równoczesnego 

zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji oraz spółki prowadzącej rynek regulowany,  
na którym są notowane dane akcje i dołączenia do niego treści wezwania (art. 77 ust. 2 ustawy). 

Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne chyba, że po jego ogłoszeniu inny podmiot 
ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji, a odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie 

pozostałe akcje tej spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie  
na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż w tym wezwaniu (art. 77 ust. 3 ustawy). 

Po ogłoszeniu wezwania, podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki, 

której akcji wezwanie dotyczy, przekazuje informację o tym wezwaniu, wraz z jego treścią, odpowiednio 
przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku ich braku – 

bezpośrednio pracownikom (art. 77 ust. 5 ustawy). Po otrzymaniu zawiadomienia, Komisja może 
najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgłosić żądanie 

wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania lub przekazania wyjaśnień 

dotyczących jego treści, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż 2 dni (art. 78 ust. 1 ustawy). 
W okresie pomiędzy zawiadomieniem Komisji oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym  

są notowane dane akcje o zamiarze ogłoszenia wezwania a zakończeniem wezwania, podmiot 
zobowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty zależne od niego lub wobec niego dominujące,  

a także podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez  

te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na wa lnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 
dotyczącego istotnych spraw spółki mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie  

w ramach tego wezwania oraz w sposób w nim określony i jednocześnie nie mogą zbywać takich akcji, 
ani zawierać umów, z których mógłby wynikać obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania 

wezwania, nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie (art. 77 ust. 4 
ustawy). 

Cena akcji proponowanych w wezwaniu, o którym mowa w art. 72–74 ustawy o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz  
o spółkach publicznych, powinna zostać ustalona na zasadach określonych w art. 79 ustawy.  

Wyliczone wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych spoczywają również na: 

1. podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w 
związku z: 
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 nabywaniem lub zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spółki publicznej, kwitów 

depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej, 

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

łącznie przez: 

 inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,  

 inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczpospolitej Polsk iej, zarządzane 

przez ten sam podmiot, 

3. podmiocie, w przypadku, którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:  

 przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z 

wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 

pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

 w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład  których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji 
wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako 

zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym 

zgromadzeniu, 

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

uprawnienia do wykonywania prawa głosu, 

4. również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym 
zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej,  

jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;  

5. wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące 
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden 
z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych 

obowiązków; 

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

liczby głosów określonego w tych przepisach. 

W przypadkach wskazanych w pkt. 5 i 6, obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron 

porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5 , 
domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez: 

 małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub 

stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli,  

 osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 

 mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego 
do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów 

wartościowych, 

 jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

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

 papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on 
dysponować według własnego uznania. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków: 

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

zależne, 
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 po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z ust. 

1 pkt 4 - wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem; 

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

ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

Stosownie do art. 90 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przepisów rozdziału 4 nie stosuje się 

w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami, 
o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, zadań związanych z organizacją rynku regulowanego (art. 90 ust.1).  

Przepisu art. 69 nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez firmę inwestycyjną 

w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, które łącznie z akcjami już posiadanymi w tym celu 

uprawniają do wykonywania mniej niż 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o ile prawa głosu 
przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych  

od dnia zawarcia umowy z Emitentem o realizację zadań, o których mowa w ust. 1, zawiadomi organ 
państwa macierzystego, o którym mowa w art. 55a, właściwy dla Emitenta, o zamiarze wykonywania 

zadań związanych z organizacją rynku regulowanego oraz firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji 
posiadanych w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1. 

Ponadto przepisów rozdziału 4, z wyjątkiem art. 69 i art. 70, oraz art. 89 w zakres ie dotyczącym art. 69, 

nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

Przepisów rozdziału 4 nie stosuje się również w przypadku nabywania akcji w ramach sys temu 
zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych przez Krajowy Depozyt  

w regulaminie, o którym mowa w art. 50 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; przez spółkę, 

której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 
ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15 tej 

ustawy; przez spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

Przepisów rozdziału 4 nie stosuje się także do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których 

mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b, pod warunkiem, że: spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna 

wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi portfelami prawa głosu niezależnie od podmiotu 
dominującego; pod warunkiem, że podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych 

instrukcji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu spółki publicznej; pod warunkiem,  
że podmiot dominujący przekaże do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa  

w pkt 1 i 2 opisanych powyżej, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, 

spółek zarządzających oraz firm inwestycyjnych zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych 
organów nadzoru tych podmiotów. 

Przepisów rozdziału 4, z wyjątkiem art. 69, art. 70 oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1  
– w zakresie dotyczącym art. 69, nie stosuje się również w przypadku porozumień, o których mowa  

w art. 87 ust. 1 pkt 5, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego 

wykonywania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, 
425, art. 429 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych. 

Ponadto przepisów rozdziału 4, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69, 
nie stosuje się w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4, 

dotyczącego wyłącznie jednego walnego zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku  
z udzieleniem lub otrzymaniem takiego pełnomocnictwa powinno zawierać informację dotyczącą zmian  

w zakresie praw głosu po utracie przez pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu. 
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18.1.3 Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających 
z Ustawy o Ofercie Publicznej oraz z Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi 

 

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania 

obowiązków, o których mowa wyżej, w sposób następujący: 

1. na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, która w czasie trwania okresu 
zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 ustawy, Komisja może 

nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężna do wysokości 200.000 złotych, chyba, 
że osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie 

portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza ingerencją tej osoby 

w podejmowane na jej rachunek decyzje (art. 174 ust. 1 ustawy), 

2. na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 

ust. 1 ustawy, Komisja może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężna 
do wysokości 100.000 złotych, chyba, że osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, 

prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych,  
w sposób który wyłącza wiedzę tej osoby o transakcjach zawieranych w ramach tego zarządzania 

albo przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć 

o dokonaniu transakcji (art. 175 ust. 1 ustawy). 

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych reguluje odpowiedzialność z  tytułu niedochowania 
obowiązków, o których mowa wyżej, w sposób następujący: 

1. zgodnie z art. 89 ustawy prawo głosu z: 

 akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawne j lub innego zdarzenia prawnego 
powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, 

jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych 
odpowiednio w art. 69, art. 72 ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy), 

 wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło  
z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 

(89 ust. 1 pkt 2 ustawy), 

 akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 ustawy 
(art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy), 

 wszystkich akcji spółki publicznej podmiotu, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów,  
w przypadku, o których mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74ust. 2 lub 5, 

chyba że wykona w terminie obowiązki określone w tych przepisach,(art. 89 ust. 2 ustawy),  

 wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza  
lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 

lub art. 74 ust. 1 albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3  
albo art. 74 ust. 2 lub 5, 

w przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa  

w art. 77 ust. 4 pkt 3 albo art. 88a, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1 przez podmiot, który nabył  
lub objął akcje, oraz podmioty od niego zależne 

nie może być wykonywane, a jeśli zostało wykonane wbrew zakazowi - nie jest uwzględniane 
przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów 

innych ustaw; 
 

2. zgodnie z art. 97 ustawy, na każdego kto: 

a. nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67,  

b. nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69, lub dokonuje takiego 

zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, 
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c. przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa  

w art. 72-74, 

d. nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77, 

e. nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie 
obowiązku zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3,  

f. nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których 

mowa w art. 74 ust. 2 lub 5, 

g. nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym mowa 

w art. 90a ust. 1, 

h. wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78, w określonym w nim terminie nie wprowadza 

niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących 

jego treści, 

i. nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku określonym w art. 74 ust. 3,  

j. w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub art. 91 ust. 6, proponuje cenę niższą niż określona 
na podstawie art. 79, 

k. bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 
albo art. 88a, 

l. nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74, art. 

79 lub art. 91 ust. 6, 

m. dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82,  

n. nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83, 

o. wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 nie udostępnia dokumentów rewidentowi  

do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień, 

p. nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3, 

q. dopuszcza się czynów określonych w powyższych punktach, działając w imieniu lub w interesie 

osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,  

Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 złotych, przy czym może 

być ona nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych powyżej oraz odrębnie na każdy z podmiotów 
wchodzących w skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej 

lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki. 

W decyzji, o której mowa, Komisja może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku 
lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary 

pieniężnej i w razie bezskutecznego upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary 
pieniężnej. 

 

18.1.4 Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru 
koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny obrót na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, 

poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 Euro. Przy  badaniu wysokości 
obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących 

w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą 
przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 16 Ustawy o Ochronie Konkurencji  

i Konsumentów). Wartość denominowana w EUR podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego 
walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego 

poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji lub nałożenia kary (art. 5 Ustawy o  Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów). 

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

1. Połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców. 
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2. Przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów 

lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej 
przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców. 

3. Utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy. 

4. Nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części 

przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat 

obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
równowartość 10 000 000 euro. 

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji 
przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

1. jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 
pkt 2, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych 

poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 Euro, 

2. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji 

w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji 
jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, 

pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia oraz że: 

 instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub  

 wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości 

lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów, 

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

zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji 

lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży, 

4. następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, 

gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej,  
do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego, 

5. przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: wspólnie łączący się przedsiębiorcy, przedsiębiorca 

przejmujący kontrolę, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego 

przedsiębiorcy, przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie 
antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy 

od dnia jego wszczęcia. 

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu 

terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega 

zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie 

koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów może w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać 

koncentracji do spełnienia określonych warunków. Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na dokonanie koncentracji - 
koncentracja nie została dokonana. 

 
18.1.5 Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających 

z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji 

karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, 

poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie m.in. dokonał 
koncentracji bez uzyskania jego zgody bądź dopuścił się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe 

interesy konsumentów. 
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Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze 

decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 Euro, jeżeli,  
choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji 

i Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane, nie udzielił żądanych 
przez Prezesa Urzędu informacji bądź udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji.  

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze 

decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 Euro za każdy dzień zwłoki  
w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą 
funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną  

w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególnośc i w przypadku, 

jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.  

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie 

koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w  drodze decyzji, określając 
termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie udziałów  

lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki,  
nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 

5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki 
stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Ksh. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy 

lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.  

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów uwzględnia 
w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie 

naruszenie przepisów ustawy. 
 

18.1.6 Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) 
nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorstw 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji 
zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie kontroli 

koncentracji przedsiębiorstw (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji). 

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o wymiarze 

wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają 

określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie obejmuje wyłącznie koncentracje 
prowadzące do trwałej zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe 

podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po zawarciu umowy, 
ogłoszeniu publicznej oferty lub przejęciu lub nabyciu kontrolnego pakietu akcji. Zawiadomienia Komisji 

Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również dokonać,  

gdy zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji szczerą intencję zawarcia umowy lub, 
w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia 

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

Zawiadomienie Komisji Europejskiej służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. 
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach:  

1) gdy łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej  

niż 5 000 milionów euro, oraz 

2) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch 

zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 250 milionów euro, 

chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych 

obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym Państwie Członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy; 
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1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 

niż 2 500 miliona euro, 

2) w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych 

przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 milionów euro, 

3) w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych 

przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 milionów euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch 

zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż  25 milionów euro, oraz 

4) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej  dwóch 

zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 milionów euro,  

chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych 

obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym Państwie Członkowskim.  

 

18.2 OFERTY PRZEJĘCIA LUB PROCEDURY PRZYMUSOWEGO WYKUPU DROBNYCH 

AKCJONARIUSZY PRZEZ AKCJONARIUSZY WIĘKSZOŚCIOWYCH (squeeze-out) 
I PROCEDURY UMOŻLIWAJĄCE AKCJONARIUSZOM MNIEJSZOŚCIOWYCH 

SPRZEDAŻ ICH AKCJI PO PRZEJĘCIU PO UCZCIWEJ CENIE (sell-out) 
W ODNIESIENIU DO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

 

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta w ciągu ostatniego oraz bieżącego roku obrachunkowego nie było 
publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta dokonanych przez osoby trzecie  

Ustawa o ofercie publicznej wprowadza instytucję przymusowego wykupu oraz przymusowego odkupu. 
Zgodnie z art. 82 ustawy, akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie  

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

zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej  
lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, 

osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje prawo żądania 
od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. Nabycie akcji w wyniku 

przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu. 
Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu 

zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem 

przymusowego wykupu, a ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem 
banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. 

Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego 
działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później 

niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przymusowego wykupu, do równoczesnego 

zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek 
regulowany, na którym są notowane dane akcje, a jeżeli akcje spółki są notowane na kilku rynkach 

regulowanych – wszystkie te spółki. Do zawiadomienia dołącza się informacje na temat przymusowego 
wykupu. Odstąpienie od przymusowego wykupu jest niedopuszczalne. 

Na podstawie art. 83 ustawy, akcjonariusz spółki publicznej, może żądać wykupienia posiadanych 

przez siebie akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów 
w tej spółce. Żądanie to składa się na piśmie i są mu zobowiązani, w terminie 30 dni od dnia jego 

zgłoszenia, zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby 
głosów w tej spółce oraz podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, a także solidarnie 

każda ze stron porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej 
lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki,  

o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi,  

co najmniej 90% ogólnej liczby głosów. 
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ROZDZIAŁ 19. INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA 
DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM 
I OBROTEM PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI 

19.1 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z DYWIDENDY  

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Ustawy te przewidują obowiązek uiszczenia podatku dochodowego (w wysokości 19%) od dochodów 
z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty, które nie mają siedziby lub zarządu na terytorium  

RP również podlegają obowiązkowi, o którym mowa powyżej - stawka podatku jest taka sama (19%), 
chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem miejsca siedziby 

lub zarządu podatnika stanowi inaczej. 
 

19.1.1 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z DYWIDENDY UZYSKIWANYCH PRZEZ OSOBY 
FIZYCZNE 

Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych na rzecz osób fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest, zgodnie z art. 41 ust. 4 
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako płatnik pobierać w dniu dokonania wypłaty 

zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Pobrany podatek przekazywany jest przez biuro  maklerskie 

na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu 
pobrania podatku. 

Zgodnie z art. 24 ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem z udziału  
w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: dochód 

z umorzenia udziałów lub akcji, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki – w celu 
umorzenia tych akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód 

przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot 

przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. Art. 24 ust. 5d Ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych określa, że dochód z umorzenia akcji to nadwyżka przychodu 

otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 
ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; jeżeli nabycie 

nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku 

lub darowizny. 
 

19.1.2 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z DYWIDENDY UZYSKIWANYCH PRZEZ OSOBY 
PRAWNE 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje 
wypłat należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych, zobowiązany jest, jako płatnik, pobierać, 

w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku 

przekazywane przez podmiot dokonujący wypłaty należności w terminie do 7 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.  

Według art. 10 ust. 1 „dochodem z udziału w zyskach osób prawnych”, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1  
pkt 4a i 4b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest dochód faktycznie uzyskany z akcji, 

w tym także: dochód z umorzenia akcji, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki  

– w celu umorzenia tych akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, 
dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość 

kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. 

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  

do przychodów z tytułu umorzenia akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia akcji 
na rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją 

osoby prawnej, nie zalicza się kwot w tej części, która stanowi koszt nabycia bądź objęcia, odpowiednio, 

umarzanych lub unicestwianych w związku z likwidacją akcji. Dochody (przychody) z powyższych źródeł, 
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ewentualnie po pomniejszeniu o kwoty niestanowiące przychodów, określone w art. 12 ust. 4 pkt 3 

Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opodatkowane są, zgodnie z art. 22 ust. 1 
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19% 

uzyskanego przychodu. 
 

19.1.3 OPODATKOWNIE DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PRAW DO AKCJI ORAZ PRAWA 
POBORU 

Zasady opodatkowania dochodu ze sprzedaży praw do akcji oraz praw poboru są analogiczne do zasad 

opodatkowania dochodów ze sprzedaży akcji uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Podobnie w przypadku 
podatników podatku dochodowego od osób prawnych zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży  

praw do akcji oraz praw poboru są analogiczne, jak przy sprzedaży akcji. 

 

19.1.4 Dochody z obrotu akcjami uzyskiwane przez krajowe osoby fizyczne 

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z 

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 
proc. uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych 

instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane  
są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych 

tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27  
oraz art. 30c. 

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest:  

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f  

lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,  

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów 

wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie 
instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 

ust. 1 pkt 38a 

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych 
instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania 

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

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

mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie  

art. 22 ust. 1f pkt 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38, 

 różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających 

osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej 
postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów 

określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e,  

 osiągnięta w roku podatkowym.  

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa  

w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane 
w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia 

pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających  
oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia 

udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian 

za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć 
należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki 
podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niezapłacenie 
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podatku zgodnie z taka umową ma zastosowanie, pod warunkiem udokumentowania miejsca 

zamieszkania podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika zaświadczeniem o miejscu 
zamieszkania podatnika dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji) wydanym przez właściwy 

organ administracji podatkowej. 
 

19.1.5 Dochody z obrotu akcjami uzyskiwane przez krajowe osoby prawne 

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy 

przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami 
poniesionymi na nabycie lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami  

i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały 
akcje, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji 

podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego 
oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych 

dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy 
podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek 

zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. 

Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 
ust. 6-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki 
podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku 

zgodnie z taką umową ma zastosowanie, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika 

dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika dla celów 
podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji) wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej.  

 

19.1.6 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH 

Zazwyczaj sprzedaż akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych odbywa się za pośrednictwem podmiotów 
prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, które przy dokonywaniu transakcji działają w imieniu 

własnym, lecz na rachunek inwestora. Przepis art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności 

cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw 
majątkowych będących instrumentami finansowymi firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem, 

oraz sprzedaż tych instrumentów dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego - w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

Jednak, gdy akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym zbywane są bez korzystania  

z pośrednictwa podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, stawka podatku od czynności 
cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku 

podatkowego należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć deklarację w sprawie 
podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy o podatku od czynności 

cywilnoprawnych obowiązek powyższy ciąży na nabywcy akcji. 

 

19.1.7 PODATEK DOCHODOWY OD ZAGRANICZNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH  

Obowiązek pobrania podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na podmiocie, 
który dokonuje wypłat należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych, w przypadku,  

gdy kwoty związane z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów 
zagranicznych, którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli: 

 osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu  

(art. 3 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i  

 osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania 

(art. 3 ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
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Zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów 

w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione postanowieniami 
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską  

i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej.  
W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania 

dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,  

wiążące są postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów 
polskich ustaw podatkowych. 

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu 
opodatkowaniu albo nie pobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem 

udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od niego 

zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej 
(art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W przypadku osób fizycznych, 

zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki 
podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu , 

albo nie pobranie podatku jest możliwe, pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji.  

Na podstawie artykuł 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od podatku 

dochodowego zwolnione są dochody z dywidend oraz inne dochody (przychody) z tytułu udziału  

w zyskach osób prawnych, które łącznie spełniają następujące warunki:  

1. wypłacającym dywidendę oraz inne należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 
członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 

dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; 

3. spółka uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% akcji w kapitale 

spółki  wypłacającej te dochody; 

4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych jest:  

5. spółka, o której mowa w pkt. 2 powyżej, albo 

6. zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2 powyżej. 

Zwolnienie o którym  mowa powyżej ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody 
(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających 

siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiada akcje w spółce wypłacającej 

te należności w wysokości nie mniej niż 10% nieprzerwalnie przez okres dwóch lat. 

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 

akcji w wysokości 10% przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej upływa 
po dniu uzyskania tych dochodów. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania akcji  

w tej wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat Emitent będzie zobowiązany do zapłaty podatku 

(wraz z odsetkami za zwłokę) od dochodów w wysokości 19% przychodów do 20 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. 

Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku gdy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane 

przez niego na rzecz inwestorów zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału  
w zyskach osób prawnych podlegają opodatkowaniu w Polsce. 

 

19.1.8 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN  

Osoby fizyczne podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Nabycie akcji 

przez osobę fizyczną podlega, co do zasady, opodatkowaniu tym podatkiem. Stawka podatku nie jest 
jednolita, lecz uzależniona od stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa (ewentualnie od innego 

stosunku) pomiędzy darczyńcą a obdarowanym oraz odpowiednio pomiędzy spadkodawcą  
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i spadkobiercą. Wskazać należy, że nabycie akcji od osób najbliższych jest zwolnione z opodatkowania 

pod warunkiem spełniania warunków wskazanych w ustawie, m.in. zgłoszą nabycia akcji właściwemu 
naczelnikowi urzędu skarbowego w stosownym terminie. Osobami najbliższymi, do których zastosowanie 

ma ww. zwolnienie, są małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, 
rodzeństwo, ojczym i macocha. Zwolnienia to stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał 

obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

lub na terytorium takiego państwa. 
 

19.1.9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PŁATNIKA 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa  
(tekst jednolity – Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim 

obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi 
podatkowemu – odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. 

Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Przepisów o odpowiedzialności płatnika  
nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek  

nie został pobrany z winy podatnika. 

Zwolnienie ma zastosowanie również w przypadku, gdy wymagany dwuletni okres nieprzerwanego 
udziału w kapitale spółki wypłacającej dywidendę upłynie po dniu wypłaty dywidendy.  
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ROZDZIAŁ 20. INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH 

20.1 OPIS TYPU I RODZAJU DOPUSZCZONYCH DO OBROTU PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH  

Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent ubiega się o dopuszczenie na rynku regulowanym: 

 nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 

nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 

 nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.000.000 Praw Do Akcji serii E. 

Na podstawie Prospektu nie są oferowane Akcje Serii E. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu ani Akcjom Serii E, ani PDA nie został przyznany kod ISIN. 
 

20.2 PRZEPISY PRAWNE NA MOCY KTÓRYCH ZOSTAŁY UTWORZONE TE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 

Zgodnie z art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1 Ksh w związku z art. 430 Ksh podwyższenie kapitału zakładowego 

Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała taka dla swojej skuteczności musi być podjęta 
większością trzech czwartych głosów oddanych. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może 

być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku 
akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym , 

albo memorandum informacyjnym załączonym do zawiadomienia dotyczącego tych akcji, na podstawie 

przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych  
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – po upływie dwunastu miesięcy 

od dnia odpowiednio, zatwierdzenia prospektu emisyjnego albo memorandum informacyjnego,  
albo stwierdzenia równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami 

wymaganymi w prospekcie emisyjnym, oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca 
od dnia przydziału akcji, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu albo memorandum 

informacyjnego albo wniosek o stwierdzenie równoważności informacji zawartych w memorandum 

informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym nie mogą zostać po upływie 
czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego (art. 431 § 4 Ksh).  

 

Akcje Serii E 

 

Akcje Serii E emitowane są w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na  podstawie 
art. 430 § 5, 431, 432 i 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych 

(„KSH”) oraz art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej  
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych, oraz na podstawie poniższej uchwały: 
 

„Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

z dnia 17 sierpnia 2010r.  
Spółki P.A. NOVA S.A. 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej w 
ramach oferty publicznej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowym 

akcjonariuszom oraz zmian w Statucie Spółki.  
 
Działając na podstawie art. 430 § 5, 431, 432 i 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 
Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 
roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.A. NOVA S.A. uchwala, co następuje:  
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§1 
 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 8.000.000,00 (słownie: osiem milionów) złotych 
do kwoty nie mniejszej niż 8.000.001,00 (słownie: osiem milionów jeden) złotych i nie większej 
niż 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych, to jest o kwotę nie mniejszą niż 1 
(słownie: jeden) złoty i nie większą niż 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 
nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych 
na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii E”). 

3. Akcje Serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela. 
4. Akcje Serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem 

podwyższenia kapitału zakładowego. 
5. Akcje Serii E, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały, będą uczestniczyć w 

dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 
2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje 
Spółki. 

6. Akcje Serii E zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 w zw. z art. 7 ust 
3 pkt 1) i pkt 2)  Ustawy o Ofercie Publicznej („Oferta Publiczna”), jednocześnie objęcie akcji serii E 
nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 
handlowych. Inwestorzy, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii E zostaną 
wybrani w oparciu o proces budowania księgi popytu (bookbuilding) 

7. Akcje serii E zostaną zaoferowane do objęcia wyłącznie, wybranym przez Zarząd,: 
a. inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 8 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 

29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 
1539 ze zm.) („Ustawa"), 

b. inwestorom, z których każdy nabędzie papiery wartościowe o wartości, liczonej według ich 
ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, co najmniej 50.000 euro w dniu ustalenia tej ceny, 
zgodnie z art. 7 ust 3 pkt 2 Ustawy, 

8. Inwestorom będącym posiadaczami akcji Spółki lub akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec 
dnia określonego przez Zarząd Spółki, („Dzień pierwszeństwa przydziału akcji serii E”), 
będzie przysługiwać preferencja w objęciu akcji serii E, pod warunkiem, że Inwestorzy przedłożą 
odpowiednie zaświadczenie, wystawione przed podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych Inwestora, o liczbie przysługujących im akcji na koniec Dnia pierwszeństwa 
przydziału akcji serii E oraz złożą w procesie budowania księgi popytu deklarację zainteresowania 
objęciem akcji serii E po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Zarząd cena emisyjna akcji 
serii E. Preferencja w przydziale będzie polegać na tym, że za każde 4 akcje Spółki, zapisanych na 
rachunku papierów wartościowych Inwestora na koniec Dnia pierwszeństwa przydziału akcji serii E, 
Inwestorowi będzie przysługiwać prawo do objęcia i przydziału 1 akcji serii E. 

9. Termin objęcia akcji serii E ustala się do dnia 31 grudnia2010 roku. 
 

§2 
 

Na podstawie art. 433 § 2 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, 
wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą załącznik  
do niniejszej Uchwały, przychyla się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie 
wyłączenia prawa poboru akcji serii E.  

 
§3 

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych 
związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, 
do określenia szczegółowych warunków oferty  i przydziału Akcji Serii E, w tym do: 
a. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, 
b. ustalenia Dnia pierwszeństwa przydziału akcji serii E, 
c. ustalenia szczegółowych zasad preferencji w objęciu akcji serii E, w szczególności przyznania 

prawa pierwszeństwa w objęciu akcji serii E dla określonych inwestorów i zasad tego prawa 
pierwszeństwa, 
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d. ustalenia zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji Serii E, 
e. zawarcia umów o submisję inwestycyjną lub usługową, w tym do ustalenia wszystkich 

warunków submisji usługowej, jeżeli zdaniem Zarządu wystąpi taka potrzeba, ustalenia 
pozostałych warunków emisji Akcji Serii E w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale  

f. podpisania umów objęcia Akcji Serii E i ustalenia treści takich umów, 
g. określenia terminów wpłat na Akcje Serii E, 
h. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego 

w trybie art.310 §2 w zw. z art.431 §7 Kodeksu spółek handlowych. 
2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby 

zaoferowania Akcji Serii E w ramach subskrypcji prywatnej i w drodze Oferty Publicznej.  
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzania emisji Akcji Serii E  

albo o zawieszeniu jej przeprowadzania w każdym czasie. 
 

§4 
 
1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki § 8 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 8.000.001,00 (słownie: osiem milionów jeden) 
złotych i nie więcej niż 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów)  złotych i dzieli się na: 

1) 500.000 (pięćset tysięcy) Akcji Serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, o 
kolejnych numerach od 000001 do 500000 

2) 3.700.000 (trzy miliony siedemset  tysięcy) Akcji Serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden 
złoty) każda, o kolejnych numerach od 000001 do 3700000 

3) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) Akcji Serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden 
złoty) każda, o kolejnych numerach od 000001 do 1300000 

4) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji Serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden 
złoty) każda, o kolejnych numerach od 000001 do 2500000 

5) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) Akcji Serii 
E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,  

2. Akcje Serii A i Serii B są akcjami imiennymi. 
3. Akcje Serii A i Serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu – jedna akcja uprawnia 

do 2 (dwóch) głosów na walnym Zgromadzeniu. 
4. Akcje Serii C, Serii D oraz Serii E są akcjami na okaziciela.” 

 
 

§5 
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego 
zmiany wynikające z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 3 ust. 1 
h) niniejszej Uchwały. 

 
§6 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, w zakresie zmian w Statucie Spółki z mocą 
obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego.” 
 

20.3 WSKAZANIE, CZY TE PAPIERY WARTOŚCIOWE SĄ PAPIERAMI IMIENNYMI  

CZY TEŻ NA OKAZICIELA ORAZ CZY MAJĄ ONE FORMĘ ZDEMATERIALIZOWANĄ  

 

Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

Akcje Serii E, a także Prawa Do Akcji Serii E ulegną dematerializacji z chwilą ich zarejestrowania  
na podstawie zawartej przez Spółkę umowy z KDPW, który jest podmiotem odpowiedzialnym  

za prowadzenie systemu rejestracji papierów wartościowych (art. 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi). 

Akcje serii  E oraz Prawa Do Akcji serii E zostaną zdematerializowane zgodnie z uchwałą nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA z dnia 17 sierpnia 2010r. 
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„Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

z dnia 17 sierpnia 2010r.  
Spółki P.A. NOVA  S.A. 

w sprawie dematerializacji akcji  E oraz praw do akcji serii E, ubiegania się przez 
Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz 

upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów 
wartościowych 

 
 
Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), jak również mając na uwadze uchwałę nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki P.A. NOVA S.A. z dnia 17 sierpnia 2010r. w 
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E w ramach oferty 
publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom oraz zmian w Statucie 
Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.A. NOVA S.A. uchwala, co następuje: 
 

§1 
 

1. Wyraża się zgodę na dematerializację, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie: 
a. nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji 

zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda („Akcje Serii 
E”). 

b. praw do Akcji Serii E. 
2. Wyraża się zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na 

rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
(„GPW”), Akcji Serii E oraz praw do Akcji Serii E. 

3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby 
dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Serii E oraz praw do Akcji Serii E, w tym do zawarcia 
z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii E oraz praw 
do Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków do 
GPW. 

 
§2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

 

20.4 WALUTA EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  

 

Wartość nominalna akcji Emitenta oznaczona jest w złotych (zł) 

20.5 OPIS PRAW, WŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI ICH OGRANICZENIAMI, ZWIĄZANYCH Z 

PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI ORAZ PROCEDURY WYKONYWANIA TYCH PRAW  

20.5.1 Prawa o charakterze korporacyjnym 

 

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście  

lub przez pełnomocników na mocy art. 412 § 1 Ksh. W myśl art. 4121 § 1 Ksh, pełnomocnictwo wymaga 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu 

Zgodnie z art. 411 Ksh akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Prawo głosu 
przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji, chyba, że statut stanowi inaczej. Statut  może ograniczyć 

prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej jednej dziesiątej ogółu głosów w spółce.  
Do liczby głosów jakimi dysponuje akcjonariusz dolicza się głosy przysługujące mu jako zastawnikowi  

lub użytkownikowi lub na podstawie innego tytułu prawnego. Ograniczenie może również dotyczyć 

innych osób, dysponujących prawem głosu jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie innych tytułów 
prawnych. Ograniczenie to może dotyczyć wyłącznie wykonywania prawa głosu z akcji przekraczających 

limit głosów określony w statucie. Statut może przewidywać także kumulacje głosów należących  
do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności w rozumieniu niniejszej  

lub odrębnej ustawy, a także określić zasady redukcji głosów. W takim przypadku do głosów z akcji 

spółki dominującej dolicza się głosy z akcji spółki lub spółdzielni zależnej. 

Ponadto zgodnie z art. 411 § 1 Ksh Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym 

zgromadzeniu drogą korespondencyjną jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia. Regulamin 
Walnego Zgromadzenia Emitenta nie przewiduje możliwości głosowania drogą korespondencyjną.  

 

Prawa akcjonariusza dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia  

Zgodnie z art. 400 § 1 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia 
określanych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Statut może przyznać ww. 

uprawnienia akcjonariuszom reprezentującym mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. 
Żądanie takie należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej do zarządu. Jeżeli w terminie dwóch 

tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie 

zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. 

 

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności 

uchwały Walnego Zgromadzenia 

Art. 422 § 2 Ksh wymienia podmioty, którym przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce 

powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą: 

 zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,  

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

sprzeciwu; wymów głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej, 

 akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu,  

 akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego 

zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem 
obrad. 

W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania 
wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. 

Zgodnie z art. 425 § 2 Ksh prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia, 

w którym uprawniony powziął wiadomość o uchwale, nie później jednak niż z upływem dwóch lat 
od dnia powzięcia uchwały. W myśl art. 425 § 3 Ksh powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały 

walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia  
jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. 
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Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi 
grupami 

Zgodnie z przepisami art. 385 § 3 Ksh na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną 
piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne 

zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób 

powołania 
rady nadzorczej. Art. 385 § 4 Ksh mówi, że jeżeli w skład rady nadzorczej wchodzi osoba, powołana 

przez podmiot określony w odrębnej ustawie, wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie rady 
nadzorczej. Na mocy art. 385 § 5 Ksh osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, 

która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, 

mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze 
pozostałych członków. Na podstawie art. 385 § 6 Ksh mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone 

przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z § 5, obsadza się w drodze głosowania, 
w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków 

rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Art. 385 § 7 Ksh mówi, 
że jeżeli na walnym zgromadzeniu, o którym mowa, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy 

zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. 

 

Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z 

utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw 
szczególnych) 

Zgodnie z art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, posiadającym 

przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, przysługuje prawo 
do złożenia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego określonego zagadnienia 

związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych).  
W przypadku, gdy walne zgromadzenie akcjonariuszy nie podejmie uchwały zgodnej z treścią złożonego 

wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie 
wskazanego podmiotu jako rewidenta do sadu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia 

uchwały (art. 85 Ustawy o Ofercie Publicznej). Uprawnieniem chroniącym mniejszościowych 

akcjonariuszy jest instytucja przewidziana w art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej Zgodnie z tym 
przepisem akcjonariusz spółki publicznej może zadąć na piśmie wykupienia posiadanych przez niego  akcji 

przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce.  

 

Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki  

 

Zgodnie z art. 428 § 1 Ksh podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest  obowiązany do udzielenia 

akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny 
sprawy objętej porządkiem obrad. Na mocy art. 428 § 2 Ksh zarząd powinien odmówić udzielenia 

informacji w przypadku, gdy: 

1) mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, 
w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 

przedsiębiorstwa, 

2) mogłoby narazić członka zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej 

lub administracyjnej. 

Art. 428 § 5 Ksh mówi, że w przypadku o którym mowa w art. 428 § 1Ksh zarząd może udzielić 

akcjonariuszowi informacji dotyczących spółki poza walnym zgromadzeniem jeżeli przemawiają  

za tym ważne powody. Zarząd obowiązany jest udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch 
tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 429 § 1 Ksh 

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia 
i który zgłosił swój sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie 

zarządu do udzielenia informacji.  
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Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot 

prowadzący rachunek papierów wartościowych 

Zgodnie z art. 328 § 6 Ksh akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane, 

przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot 
prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami 

finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzaniu spółki 

publicznej. 
 

Prawo do żądania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego 

rewidenta 

W myśl art. 395 § 4 Ksh odpisy sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego 
wraz z odpisem sprawozdania rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane 

akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem. 

Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych  

do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem 
kosztów jego sporządzenia 

Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, 

podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce 
zamieszkania (siedzibę), liczę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być 

wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Osoba 
fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać 

listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.  

 

Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 

Walnego Zgromadzenia 

Na mocy art. 407 § 2 Ksh akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych 

porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem. 
 

Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym 

Zgromadzeniu 

Zgodnie z art. 410 § 2 Ksh na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału 

zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona 
przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo 

wyboru jednego członka komisji  

 

Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądanie wydania poświadczonych przez 

Zarząd odpisów 

Zgodnie z przepisami art. 421 § 3 Ksh wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego 

zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi 

protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych 
przez zarząd odpisów uchwał. 

 

Prawo akcjonariusza do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce  

Art. 486 § 1 Ksh mówi, że jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody 
w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której 

służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody 

wyrządzonej Spółce. Zgodnie z art. 486 § 4 Ksh, jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, 
wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę 

wyrządzoną pozwanemu. 
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Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki 

bezpłatnie odpisów dokumentów w przypadku połączenia, podziału czy przekształcenia 
Spółki 

W przypadku połączenia spółki zgodnie z przepisami art. 505 § 1 Ksh wspólnicy łączących się spółek 
mają prawo przeglądać następujące dokumenty: 

 plan połączenia, 

 sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy 
ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były 

sporządzane, 

 projekt uchwał o połączeniu spółek, 

 projekt zmian umowy albo statutu spółki przejmującej bądź projekt umowy albo statutu spółki 

nowo zawiązanej, 

 ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej 

spółki, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu 
połączenia, 

 oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki, sporządzone dla celów połączenia 
na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, 

przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, 

 sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia, 

 opinię biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 Ksh. 

W przypadku podziału spółki zgodnie z przepisami art. 540 § 1 Ksh wspólnicy spółki dzielonej i spółek 
przejmujących mają prawo przeglądać następujące dokumenty: 

 plan podziału, 

 sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności spółki dzielonej i spółek 
przejmujących za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli 

opinia lub raporty były sporządzone, 

 projekt uchwały o podziale, 

 projekt zmian umowy lub statutu spółki przejmującej lub projekt umowy lub statutu spółki nowo 
zawiązanej, 

 ustalenie wartości majątku spółki dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie 

wniosku o ogłoszenie planu podziału, 

 oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki, sporządzone dla celów podziału 

na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału, 
przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, 

 sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w podziale, sporządzone dla celów podziału 

 opinię biegłego, o której mowa a art. 538 § 1 Ksh. 

W przypadku przekształcenia spółki zgodnie z przepisami art. 561 § 1 Ksh wspólnicy spółki 

przekształcanej mają prawo przeglądać następujące dokumenty: 

 plan przekształcenia, 

 projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, 

 projekt umowy albo statutu spółki przekształconej, 

 wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej, 

 sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu 
poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych 

metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe, 

 opinię biegłego, o której mowa w art. 559 § 4 Ksh. 
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Wspólnicy mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu zarządu spółki wszystkich 

ww. dokumentów. 
 

Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów 
jego sporządzenia 

W myśl art. 341 § 7 Ksh każdy akcjonariusz może przeglądać księgę akcyjną i żądać odpisu za zwrotem 

kosztów jego sporządzenia. 

Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), 

do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza , 
albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej,  

wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu. 

 

Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła 

informacji czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej 
spółki albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo, czy taki stosunek 

dominacji lub zależności ustał 

Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji,  

czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej, 

albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. 
Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, 

jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień 
z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie  

(art. 6 § 4 i 6 Ksh). 

 

Prawo żądania wykupu posiadanych akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął 

lub przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów w tej Spółce  

Zgodnie z art. 83 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia 

posiadanych akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów  
w tej Spółce. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dno, w którym nastąpiło 

osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza. Żądaniu temu są obowiązani 

zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni  

od jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarne na każdej  
ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, 

o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi,  

co najmniej 90% ogólnej liczby głosów. 
 

Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji 
(przymusowy wykup akcji) 

W myśl art. 82 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie  

lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami 
będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy 

o ofercie publicznej osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje prawo 
żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy 

wykup). 
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20.5.2 Prawa o charakterze majątkowym 
 

Prawo do dywidendy 

 

Zgodnie z Art. 347 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, prawo do dywidendy jest uprawnieniem 

akcjonariusza do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego 
rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.  

Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się  
w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Statut Emitenta nie przewiduje żadnych przywilejów w 

zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości  

Zgodnie z art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy  
są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może 

upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy 
uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może 

być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. 
Organem odpowiednim do powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty jest Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy na mocy art. 395 § 2 Ksh. 

Spółka jest obowiązana poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcje,  
oraz o terminach dnia dywidendy i terminie wypłaty, przesyłając niezwłocznie, lecz nie później niż 10 dni 

przed dniem dywidendy uchwałę właściwego organu spółki w tych sprawach. Dzień wypłaty może 
przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. KDPW przekazuje powyższe informacje 

wszystkim uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają liczbę papierów wartościowych dających prawo  

do dywidendy, znajdujących sie na prowadzonych przez nich rachunkach. 

Uczestnicy przesyłają do KDPW informacje o: wysokości środków pieniężnych, które powinny zostać 

przekazane uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy; łącznej kwocie należnego podatku 
dochodowego od osób prawnych, który powinien zostać pobrany przez Spółkę od dywidend wypłacanych 

za pośrednictwem uczestnika; liczbie rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla osób 
będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. 

W dniu wypłaty Spółka zobowiązana jest postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizacje 

prawa do dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy  
(art. 348 § 3 Ksh). W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze 

nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne  
z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych 

zgodnie z art. 117,118 i 120 ust. 1 Kodeksu Cywilnego – w terminie 10 lat od dnia wypłaty dywidendy. 

Po upływie tego terminu spółka może odmówić dokonania wypłaty dywidendy.  

Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczypospolita Polska umowy w sprawie 

zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, albo nie pobranie podatku zgodn ie z taka umowa 
w przypadku dochodów z dywidend jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi 

zobowiązanemu do potracenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, 

wydanego przez właściwa administracje podatkowa. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży 
na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł polskich odpowiednie dochody. Certyfikat 

rezydencji ma służyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma zastosować stawkę  
(bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy też ze względu na istniejące wątpliwości, 

potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeżeli nierezydent 
udowodni, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej,  

które przewidywały redukcje krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), 

będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio  
od urzędu skarbowego. Poza tym nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury zw iązane 

z dywidendami w przypadku akcjonariuszy będących nierezydentami. 

Kwota przeznaczona do podziału miedzy akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok 

obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych 

z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. 
Kwotę te należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą  

lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy 
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lub rezerwowe (art. 348 §1 Ksh). Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy 

dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego 
charakteru wypłat. 

Statut Emitenta przewiduje, że Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacać akcjonariuszom 
zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, Zgodnie z Art. 347 § 1 Kodeksu 

Spółek Handlowych, prawo do dywidendy jest uprawnieniem akcjonariusza  do udziału w zysku 

wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został 
przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku  

do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat 
na akcje. Statut Emitenta nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza,  

że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości  

Zgodnie z art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy 
są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może 

upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy 
uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może  

być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. 
Organem odpowiednim do powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty jest Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy na mocy art. 395 § 2 Ksh. 

Spółka jest obowiązana poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcje,  
oraz o terminach dnia dywidendy i terminie wypłaty, przesyłając niezwłocznie, lecz nie później niż 10 dni 

przed dniem dywidendy uchwałę właściwego organu spółki w tych sprawach. Dzień wypłaty może 
przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. KDPW przekazuje powyższe informacje 

wszystkim uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają liczbę papierów wartościowych dających prawo 

do dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach. 

Uczestnicy przesyłają do KDPW informacje o: wysokości środków pieniężnych, które powinny zostać 

przekazane uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy; łącznej kwocie należnego podatku 
dochodowego od osób prawnych, który powinien zostać pobrany przez Spółkę od dywidend wypłacanych 

za pośrednictwem uczestnika; liczbie rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla osób 
będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. 

W dniu wypłaty Spółka zobowiązana jest postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizacje 

prawa do dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy  
(art. 348 § 3 Ksh). W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze 

nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne  
z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych 

zgodnie z art. 117,118 i 120 ust. 1 Kodeksu Cywilnego – w terminie 10 lat od dnia wypłaty dywidendy. 

Po upływie tego terminu spółka może odmówić dokonania wypłaty dywidendy.  

Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczypospolita Polska umowy w sprawie 

zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, albo nie pobranie podatku zgodnie z taka umowa  
w przypadku dochodów z dywidend jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi 

zobowiązanemu do potracenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, 

wydanego przez właściwa administracje podatkowa. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży  
na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł polskich odpowiednie dochody. Certyfikat 

rezydencji ma służyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma zastosować stawkę 
(bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy też ze względu na istniejące wątpliwości, 

potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeżeli nierezydent 
udowodni, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, 

które przewidywały redukcje krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie),  

będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio  
od urzędu skarbowego. Poza tym nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury związane  

z dywidendami w przypadku akcjonariuszy będących nierezydentami. 

Kwota przeznaczona do podziału miedzy akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok 

obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych 

z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. 
Kwotę te należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą  

lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy  
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lub rezerwowe (art. 348 §1 Ksh). Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy 

dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego 
charakteru wypłat. 

Statut Emitenta przewiduje, że Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacać akcjonariuszom 
zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środk i 

wystarczające na wypłatę.  

Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie 
finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę 

zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, 
zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku,  

którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty  

i akcje własne. 
 

Prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji – prawo poboru 

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), 

przysługuje przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Ksh. Akcjonariusz może zostać 
pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia 

podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów; przepisu o konieczności uzyskania większości 

co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, 
że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem 

oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach 
określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta  

w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich 

oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, 
gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia.  

 

Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej  

W myśl art. 474 § 1 Ksh podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu  
lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia  

o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Art. 474 § 2 Ksh nakazuje, aby pozostały majątek,  

o którym mowa, dzielił się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat 
na kapitał zakładowy. Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.  

 

Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem  

Akcje mogą być obciążane zastawem lub użytkowaniem. Na mocy art. 340 § 1 Ksh, zastawnik 

i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego, na której 
ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone 

prawo rzeczowe oraz, gdy w księdze akcyjnej dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i upoważnieniu 
do wykonywania prawa głosu. Na podstawie art. 340 § 2 Ksh statut może przewidywać zakaz 

przyznawania prawa głosu zastawnikowi lub użytkowaniu akcji albo może uzależnić przyznanie takiego 

uprawnienia od zgody określonego organu spółki. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których 
ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym 

przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu 
z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. 

 

Prawo do zbycia akcji 

Zgodnie z art. 337 Ksh akcje są zbywalne. 

 

Postanowienia w sprawie umorzenia 

Zgodnie z § 10 Statutu akcje Emitenta mogą być umorzone z zachowaniem przepisów Ksh o obniżeniu 
kapitału zakładowego. 

Umorzenie akcji wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia.  
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Zgodnie z art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcja może być umorzona albo za zgodą 

akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akc jonariusza 
(umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku 

obrotowym.  
 

Postanowienia w sprawie zamiany 

Akcje są akcjami na okaziciela i będąc w obrocie na rynku regulowanym nie podlegają zamianie na akcje 
na imienne. 

 

20.6 UCHWAŁY, ZEZWOLENIA LUB ZGODY NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁY LUB 

ZOSTANĄ UTWORZONE LUB WYEMITOWANE NOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE  

Podstawę emisji Akcji Serii E stanowi uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej w ramach oferty publicznej 

Akcji Serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom oraz zmian w statucie Spółki 
z dnia 17 sierpnia 2010r. Uchwała ta stanowi: 

 
„Uchwała nr 4  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
z dnia 17 sierpnia 2010r.  

Spółki P.A. NOVA S.A. 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej w 

ramach oferty publicznej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowym 
akcjonariuszom oraz zmian w Statucie Spółki. 

 
Działając na podstawie art. 430 § 5, 431, 432 i 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 
Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 
roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.A. NOVA S.A. uchwala, co następuje:  
 

§1 
 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 8.000.000,00 (słownie: osiem milionów) złotych do 
kwoty nie mniejszej niż 8.000.001,00 (słownie: osiem milionów jeden) złotych i nie większej niż 
10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych, to jest o kwotę nie mniejszą niż 1 (słownie: 
jeden) złoty i nie większą niż 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 
nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych 
na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii E”). 

3. Akcje Serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela. 
4. Akcje Serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem 

podwyższenia kapitału zakładowego. 
5. Akcje Serii E, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały, będą uczestniczyć w 

dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 
2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje 
Spółki. 

6. Akcje Serii E zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 w zw. z art. 7 ust 
3 pkt 1) i pkt 2)  Ustawy o Ofercie Publicznej („Oferta Publiczna”), jednocześnie objęcie akcji serii E 
nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 
handlowych. Inwestorzy, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii E zostaną 
wybrani w oparciu o proces budowania księgi popytu (bookbuilding) 

7. Akcje serii E zostaną zaoferowane do objęcia wyłącznie, wybranym przez Zarząd,: 
a. inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 8 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 

lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 
ze zm.) („Ustawa"), 
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b. inwestorom, z których każdy nabędzie papiery wartościowe o wartości, liczonej według ich 
ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, co najmniej 50.000 euro w dniu ustalenia tej ceny, 
zgodnie z art. 7 ust 3 pkt 2 Ustawy, 

8. Inwestorom będącym posiadaczami akcji Spółki lub akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec 
dnia określonego przez Zarząd Spółki, („Dzień pierwszeństwa przydziału akcji serii E”), 
będzie przysługiwać preferencja w objęciu akcji serii E, pod warunkiem, że Inwestorzy przedłożą 
odpowiednie zaświadczenie, wystawione przed podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych Inwestora, o liczbie przysługujących im akcji na koniec Dnia pierwszeństwa 
przydziału akcji serii E oraz złożą w procesie budowania księgi popytu deklarację zainteresowania 
objęciem akcji serii E po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Zarząd cena emisyjna akcji 
serii E. Preferencja w przydziale będzie polegać na tym, że za każde 4 akcje Spółki, zapisanych na 
rachunku papierów wartościowych Inwestora na koniec Dnia pierwszeństwa przydziału akcji serii E, 
Inwestorowi będzie przysługiwać prawo do objęcia i przydziału 1 akcji serii E. 

9. Termin objęcia akcji serii E ustala się do dnia 31 grudnia2010 roku. 
 

 
§2 

 
Na podstawie art. 433 § 2 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, 
wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą załącznik do 
niniejszej Uchwały, przychyla się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia 
prawa poboru akcji serii E.  

 
§3 

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych 
związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, do 
określenia szczegółowych warunków oferty  i przydziału Akcji Serii E, w tym do: 
a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, 
b) ustalenia Dnia pierwszeństwa przydziału akcji serii E, 
c) ustalenia szczegółowych zasad preferencji w objęciu akcji serii E, w szczególności przyznania 

prawa pierwszeństwa w objęciu akcji serii E dla określonych inwestorów i zasad tego prawa 
pierwszeństwa, 
 

d) ustalenia zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji Serii E, 
e) zawarcia umów o submisję inwestycyjną lub usługową, w tym do ustalenia wszystkich 

warunków submisji usługowej, jeżeli zdaniem Zarządu wystąpi taka potrzeba, ustalenia 
pozostałych warunków emisji Akcji Serii E w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale  

f) podpisania umów objęcia Akcji Serii E i ustalenia treści takich umów, 
g) określenia terminów wpłat na Akcje Serii E, 
h) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego 

w trybie art.310 §2 w zw. z art.431 §7 Kodeksu spółek handlowych. 
2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby 

zaoferowania Akcji Serii E w ramach subskrypcji prywatnej i w drodze Oferty Publicznej.  
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzania emisji Akcji Serii E  

albo o zawieszeniu jej przeprowadzania w każdym czasie. 
 

§4 
 
1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki § 8 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 8.000.001,00 (słownie: osiem milionów jeden) 
złotych i nie więcej niż 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów)  złotych i dzieli się na: 
1) 500.000 (pięćset tysięcy) Akcji Serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, o 

kolejnych numerach od 000001 do 500000 
2) 3.700.000 (trzy miliony siedemset  tysięcy) Akcji Serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden 

złoty) każda, o kolejnych numerach od 000001 do 3700000 
3) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) Akcji Serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) 

każda, o kolejnych numerach od 000001 do 1300000 
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4) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji Serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) 
każda, o kolejnych numerach od 000001 do 2500000 

5) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) Akcji Serii E 
o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,  

2. Akcje Serii A i Serii B są akcjami imiennymi. 
3. Akcje Serii A i Serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu – jedna akcja uprawnia do 

2 (dwóch) głosów na walnym Zgromadzeniu. 
4. Akcje Serii C, Serii D oraz Serii E są akcjami na okaziciela.” 

 
 

§5 
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego 
zmiany wynikające z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 3 ust. 1 
h) niniejszej Uchwały. 

 
§6 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, w zakresie zmian w Statucie Spółki z mocą 
obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego.” 
 
 

20.7 PRZEWIDYWANA DATA EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  

Przewidywana data emisji Akcji Serii E to IV kwartał 2010r. 
 

20.8 PUBLICZNE OFERTY PRZEJĘCIA W STOSUNKU DO KAPITAŁU EMITENTA 
DOKONANE PRZEZ OSOBY TRZECIE W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO I 

BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO  

W ciągu bieżącego oraz ostatniego roku obrotowego nie miała miejsca żadna oferta przejęcia w stosunku 
do kapitału Emitenta. 
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ROZDZIAŁ 21. INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY  

Nie dotyczy. Prospekt nie został sporządzony w związku z ofertą publiczną. 
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ROZDZIAŁ 22. DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU 

22.1 Dematerializacja i dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 

Po objęciu Akcji Serii E przez inwestorów Emitent wystąpi do GPW z wnioskiem o dopuszczenie  

oraz wprowadzenia Praw do Akcji Serii E do obrotu na GPW. 

Niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E,  

Emitent wystąpi do KDPW o rejestrację Akcji Serii E oraz GPW z wnioskiem o ich dopuszczenie,  

a następnie wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Dopuszczenie 
akcji do obrotu na GPW w znacznej mierze zależy od spełnienia przez Emitenta warunków,  

jakie wyznaczają regulacje GPW. 

Emitent dołoży wszelkich starań, aby Akcje Serii E w możliwie najkrótszym terminie od dnia przydziału 

Akcji Serii E zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na GPW. Zwraca się uwagę inwestorów, 

iż Emitent nie ma wpływu na termin podjęcia decyzji przez Sąd o rejestracji podwyższenia kapitału 
zakładowego, która jest jednym z warunków wprowadzenia akcji do obrotu. 

W dniu 26 sierpnia 2010r. Emitent podpisał z Oferującym umowę o pełnienie funkcji animatora Emitenta. 
Na podstawie powyższej umowy Oferujący zobowiązał się do pełnienia funkcji animatora Emitenta  

w rozumieniu § 88 i następnych Regulaminu GPW poprzez składanie we własnym imieniu i na własny 
rachunek ofert kupna i sprzedaży akcji Emitenta na GPW. Umowa została zawarta na czas nieokreślony 

oraz wchodzi w życie, pod warunkiem niewyrażenia przez Zarząd GPW sprzeciwu w trybie § 88 ust. 5 

Regulaminu GPW. 

Emitent nie zamierza podpisać umowy o subemisję usługową ani subemisję inwestycyjną w odniesieniu  

do Akcji Serii E. 

Akcje Emitenta tej samej klasy, co Akcje Serii E są przedmiotem obrotu na rynku podstawowym 

prowadzonym przez GPW. Akcje P.A. NOVA, od dnia 20 lipca 2007 roku, są przedmiotem obrotu 

na rynku podstawowym GPW. Akcje P.A. NOVA oznaczone są kodem PLPANVA00013. W Dacie Prospektu 
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym GPW jest 3.800.000 Akcji.  

Poza emisją Akcji Serii E nie występuje inna subskrypcja lub plasowanie o charakterze prywatnym 
lub publicznym. 

 

22.2 Opcja stabilizacyjna 

Spółka nie przewiduje działań zmierzających do stabilizacji kursu akcji.  
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ROZDZIAŁ 23. INFORMACJE DODATKOWE ZWIĄZANE Z OFERTĄ 

23.1 INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW 
I OŚWIADCZENIE O JAKIMKOLWIEK ZAANGAŻOWANIU 

23.1.1 Dane o ekspertach i osobach sporządzających raporty na zlecenie Emitenta  
i wykorzystaniu informacji przez nich sporządzonych w dokumencie 
rejestracyjnym 

W Prospekcie nie zostały zamieszczone oświadczenia lub raporty osób określanych jako  eksperci. 
W pkt 28.6 Prospektu zostały zamieszczone skrócone raporty z wycen nieruchomości posiadanych przez 

Grupę Emitenta sporządzone przez dr inż. arch. Zbigniewa Sąsiadka, rzeczoznawcę majątkowego 
(uprawnienia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr 367). 

 

23.1.2 Potwierdzenie, że informacje uzyskane od osób trzecich zostały dokładnie 
powtórzone 

W pkt 2.1 i w pkt 9 Prospektu zamieszczone zostały informacje pochodzące od następujących osób 
trzecich: Polskie Składy Budowlane, Związek Banków Polskich, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Badań 

nad Gospodarką Rynkową, CEEC Research, Cushman & Wakefield, Colliers International, CB Richard Ellis, 

Euromonitor International. 

Informacje pochodzące od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone oraz w stopniu, w jakim Emitent 

jest tego świadom i w jakim może to ocenić na podstawie informacji opublikowanych przez osobę trzecią, 
nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby niedokładne 

lub wprowadzałyby w błąd. 

 

23.2 OPIS ZAKRESU DZIAŁAŃ DORADCÓW WRAZ Z INFORMACJĄ O POTENCJALNYM 

KONFLIKCIE INTERESÓW 

23.2.1 Oferujący 

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie jest powiązany z Emitentem w zakresie 
wynikającym z zawartej umowy na pełnienie funkcji doradcy Emitenta przy przeprowadzeniu emisji Akcji 

Serii E, obejmującej realizację czynności związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem emisji Akcji 

Serii E, w tym w szczególności sporządzenie wyceny oraz Prospektu Emisyjnego zgodnie z zakresem 
wskazanym w zamieszczonym w punkcie 25 Prospektu oświadczeniu Domu Inwestycyjnego BRE Banku 

S.A. 

Ponadto Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. jest powiązany z Emitentem w zakresie wynikającym 

z podpisanej w dniu 26 sierpnia 2010 roku umowy animatora Emitenta. 

W dniu 22 listopada 2010 roku Pomiędzy Emitentem, Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. z siedzibą 
w Warszawie oraz akcjonariuszami Spółki tj. Panią Ewą Bobkowską, Panem Grzegorzem Bobkowskim, 

Panem Jarosławem Brodą, Panem Przemysławem Żurem, Panią Bożeną Dawid – Żur („Akcjonariusze 
Spółki”) została zawarta Umowa w sprawie przystąpienia do umowy na pełnienie roli doradcy 

przy przeprowadzeniu wtórnej oferty publicznej akcji zawartej w Gliwicach, w dniu 14 maja 2010r. 
pomiędzy Emitentem, a DI BRE. Zgodnie z Umową, o której mowa w punkcie 13.1.3.19, Akcjonariusze 

Spółki zamierzają przeznaczyć do sprzedaży łącznie 350.000 sztuk akcji Emitenta. 

Wynagrodzenie Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. jest częściowo wynagrodzeniem prowizyjnym, 
dlatego też jest on zainteresowany objęciem przez inwestorów jak największej liczby Akcji Serii E 

i uzyskaniem ich jak najwyższej ceny. Wynagrodzenie Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. jest 
częściowo wynagrodzeniem prowizyjnym, dlatego też jest on zainteresowany objęciem przez inwestorów 

jak największej liczby Akcji Sprzedawanych i uzyskaniem ich jak najwyższej ceny. 
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23.2.2 Doradca Finansowy 

Doradca Finansowy – BRE Corporate Finance S.A. z siedzibą w Warszawie – jest powiązany z Domem 

Inwestycyjnym BRE Banku S.A. w zakresie wynikającym z zawartej umowy na wykonanie niektórych prac 
związanych z przeprowadzeniem emisji Akcji Serii E Emitenta. Zakres pracy Doradcy Finansowego 

obejmuje w szczególności sporządzenie wyceny Emitenta oraz części Prospektu, zgodnie z zakresem 

wskazanym w oświadczeniu Doradcy Finansowego zamieszczonym w punkcie 25 Prospektu. 

Wynagrodzenie Doradcy Finansowego jest częściowo wynagrodzeniem prowizyjnym, dlatego też jest 

on zainteresowany objęciem przez inwestorów jak największej liczby Akcji Serii E i uzyskaniem 
ich jak najwyższej ceny. Wynagrodzenie Doradcy Finansowego jest częściowo wynagrodzeniem 

prowizyjnym, dlatego też jest on zainteresowany objęciem przez inwestorów jak największej liczby Akcji 

Sprzedawanych i uzyskaniem ich jak najwyższej ceny. 

23.2.3 Doradca Prawny 

Doradca Prawny – PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Sp. k. z siedzibą w Warszawie 
– jest powiązany z Emitentem w zakresie wynikającym z zawartej umowy na pełnienie funkcji doradcy 

Emitenta przy przeprowadzeniu emisji Akcji Serii E. Zakres prac Doradcy Prawnego obejmuje 
w szczególności sporządzenie części Prospektu emisyjnego zgodnie z zakresem wskazanym w oświadczeniu 

Doradcy Prawnego zamieszczonym w punkcie 25 Prospektu. Doradca prawny jest powiązany z Emitentem 

również poprzez osobę komplementariusza – Sławomira Kamińskiego, sprawującego funkcje 
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. 

Doradca Prawny nie ma interesu ekonomicznego, który zależy od sukcesu emisji Akcji Serii E. 

 

23.2.4 Biegły Rewident 

Biegły Rewident – MW RAFIN Marian Wcisło Sp. k. z siedzibą w Sosnowcu -  jest powiązany z Emitentem 
w zakresie wynikającym z umowy dotyczącej badania sprawozdań finansowych Emitenta. Biegły Rewident 

m.in. przeprowadził badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta 
począwszy od 2004r. Biegły Rewident został również wybrany do badania sprawozdań finansowych 

Emitenta za 2010 rok. 

Biegły Rewident nie ma interesu ekonomicznego, który zależy od sukcesu emisji Akcji Serii E. 

23.3 INNE INFORMACJE ZBADANE PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW  

W pkt 7.2 Prospektu zamieszczono prognozę wyników Grupy Emitenta oraz raport Biegłego Rewidenta 
z usługi poświadczającej dotyczącej prognozy wyników Grupy Emitenta na lata 2010 i 2011. 

23.4 KOSZTY OFERTY 

Ponieważ w chwili obecnej nie jest znana Cena Emisyjna Akcji Serii E, nie można dokładnie określić 

wielkości wpływów brutto z Oferty Publicznej. 

Emitent opublikuje informacje dotyczące przychodów z subskrypcji Akcji Serii E, jak również całkowitych 
kosztów Oferty Publicznej w formie Raportu Bieżącego natychmiast po zamknięciu Oferty Publicznej 

zgodnie z art. 56 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

 
Tabela: Szacunkowe koszty Emitenta dla Oferty Publicznej 

Wyszczególnienie mln PLN 

Sporządzenie Prospektu Emisyjnego, doradztwo, oferowanie wraz z prowizją od sukcesu oferty  1,132 

Promocja Oferty 0,0 

Inne koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty 0,0 

Razem 1,132 

Źródło: Emitent 
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23.5 DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU 

 

Prospekt wraz z danymi aktualizującymi jego treść będzie udostępniony w formie elektronicznej  
na stronie internetowej Emitenta (www.pa-nova.com.pl), Oferującego (www.dibre.pl). Prospekt w formie 

drukowanej dostępny będzie:  

1. w siedzibie Emitenta – ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice, 

2. w siedzibie Oferującego – ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa, 

3. w Centrum Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy  1, 
Warszawa, 

4. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, Warszawa.  
 

W trakcie trwania subskrypcji w siedzibie Emitenta oraz na stronie internetowej udostępnione będą  

do wglądu następujące dokumenty lub ich kopie: 

1. Statut Emitenta,  

2. Regulamin Walnego Zgromadzenia, 

3. Regulamin Zarządu, 

4. Regulamin Rady Nadzorczej, 

5. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej włączone przez odniesienie  

do niniejszego Prospektu, o których mowa w pkt 27 Prospektu ”Informacje finansowe”,  

oraz sprawozdania jednostek zależnych objętych konsolidacją za ostatnie dwa lata obrotowe.  
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ROZDZIAŁ 24. BIEGLI REWIDENCI W OKRESIE OBJĘTYM 
HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI 

24.1 IMIONA, NAZWISKA, ADRESY I SIEDZIBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW  

 

Firma: MW RAFIN Marian Wcisło Spółka Komandytowa 

Siedziba: Sosnowiec 

Adres: Al. Zwycięstwa 3 

Telefon: (32) 266 94 21 

Faks: (32) 266 84 14 

Strona Internetowa: www.rafin.com.pl 

E-mail: biuro@rafin.com.pl 

 

Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną 

przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3076.  

W imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych działa dr Marian Wcisło,  

Prezes Zarządu. 

Osobą dokonującą badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za okresy od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2007, 2008 i 2009 roku oraz przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Emitenta za I półrocze 2010r. jest Biegły Rewident Janina Hul. Podstawą uprawnień Biegłego 
Rewidenta Janiny Hul dokonującej badania historycznych informacji finansowych Emitenta jest wpis  

na listę biegłych rewidentów pod nr 007758. Biegły Rewident dokonał badania skonsolidowanych  
i jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych Emitenta w okresie objętym historycznymi 

informacjami finansowymi oraz dokonał przeglądu skonsolidowanych półrocznych sprawozdań 

finansowych Gupy Emitenta.  

Pomiędzy MW RAFIN Marian Wcisło Spółka Komandytowa i osobami działającymi w jego imieniu, 

a Emitentem i innymi podmiotami Grupy Kapitałowej Emitenta nie występują żadne powiązania natury 
formalnej, nieformalnej bądź osobistej poza powiązaniami wynikającymi z pełnienia roli Biegłego 

Rewidenta. Osoby działające w imieniu Biegłego Rewidenta nie mają żadnych powiązań prawnych, 

organizacyjnych, finansowych z Emitentem i innymi podmiotami Grupy P.A. NOVA, jak również z osobami 
działającymi w imieniu Emitenta. 

 

24.2 INFORMACJE O ZMIANIE BIEGŁEGO REWIDENTA  

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Biegły Rewident nie złożył rezygnacji 
Emitentowi ani też nie został zwolniony przez Emitenta. 

http://www.rafin.com.pl/
mailto:biuro@rafin.com.pl
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ROZDZIAŁ 25. OŚWIADCZENIA 

25.1 Oświadczenie Emitenta stosownie do rozporządzenia komisji (WE) nr 809/2004  
z dnia 29 kwietnia 2004r.  

 

Nazwa (firma): P.A. NOVA Spółka Akcyjna, 

Forma prawna: Spółka Akcyjna, 

Siedziba: Gliwice, 

Adres: ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice, 

Telefon: +48 (32) 400 41 00 

Fax: +48 (32) 400 42 20 (+48) 32 400-41-10  

Adres poczty elektronicznej: pa-nova@pa-nova.com.pl 
 

P.A. NOVA S.A z siedzibą w Gliwicach, będąc podmiotem odpowiedzialnym za informacje zamieszczone w 

Prospekcie, niniejszym oświadcza, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, 
by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 

faktycznym oraz że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.  
 

 

P.A. NOVA S.A. 

jako Emitent 

 

 

 
 

 

 

………………………………………… 

Ewa Bobkowska 

Prezes Zarządu  

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

Stanisław Lessaer 

Wiceprezes Zarządu 

………………………………………… 

Przemysław Żur 

Wiceprezes Zarządu 

 

………………………………………… 

Jarosław Broda 

Wiceprezes Zarządu 

 

mailto:pa-nova@pa-nova.com.pl
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25.2 Oświadczenie Doradcy Finansowego  

 

Nazwa (firma): BRE Corporate Finance Spółka Akcyjna  

Skrót firmy: BRE Corporate Finance S.A. 

Siedziba: Warszawa 

Adres siedziby: 00-684 Warszawa, ul. Wspólna 47/49 

Telefon: + 48 22 33 22 000 

Telefaks: +48 22 33 22 001 

Poczta elektroniczna: office@bcf.pl 

Strona internetowa: http://www.bcf.pl/ 

 

W imieniu Doradcy Finansowego działają: 

Piotr Gałązka – Prezes Zarządu 

Małgorzata Przychodzeń - Pełnomocnik 

 

BRE Corporate Finance Spółka Akcyjna brał udział w sporządzeniu następujących punktów Prospektu 

emisyjnego: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.1, 2.2.1-2.2.15, 2.2.17-2.2.19, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12.1, 12.5, 23, 24, 

27. 
 

 
OŚWIADCZENIE 

STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 809/2004  

z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

 

BRE Corporate Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska, niniejszym oświadcza zgodnie z 
najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, że informacje zawarte w 

częściach Prospektu emisyjnego, w których sporządzeniu brał udział są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze 
stanem faktycznym oraz że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego 

znaczenie. 

 

 

 

 

........................…….……………………………… 

Piotr Gałązka 
Prezes Zarządu 

........................…….……………………………… 

Leszek Filipowicz 
Wiceprezes Zarządu 

 

mailto:office@bcf.pl
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25.3 Oświadczenie Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.  

 

Nazwa (firma): Dom Inwestycyjny BRE Banku Spółka Akcyjna  

Skrót firmy: DI BRE Banku S.A. 

Siedziba: Warszawa 

Adres siedziby: 00-684 Warszawa, ul. Wspólna 47/49 

Telefon: + 48 22 697 47 10 

Telefaks: +48 22 697 48 10 

Poczta elektroniczna: brebrokers@dibre.com.pl 

Strona internetowa: http://www.dibre.pl 

 

W imieniu DI BRE Banku S.A. działają: 

Jarosław Kowalczuk – Prezes Zarządu 

Konrad Zawisza - Pełnomocnik 

 

Dom Inwestycyjny BRE Banku Spółka Akcyjna brał udział w sporządzeniu następujących punktów 

Prospektu emisyjnego: 1.5, 21, 22. 

 
 

OŚWIADCZENIE 
STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 809/2004  

z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

 
Dom Inwestycyjny BRE Banku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska, niniejszym oświadcza 

zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, że informacje 
zawarte w częściach Prospektu emisyjnego, w których sporządzeniu brał udział są prawdziwe, rzetelne i 

zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na 
jego znaczenie. 

 

 

 

 

........................…….……………………………… 

Konrad Zawisza 

Pełnomocnik 

........................…….……………………………… 

Jarosław Kowalczuk 

Prezes Zarządu 

 

mailto:brebrokers@dibre.com.pl
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25.4 Oświadczenie Doradcy Prawnego 

 

Nazwa (firma): PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Spółka Komandytowa  

Siedziba: Warszawa 

Adres siedziby: 00-534 Warszawa, ul. Mokotowska 56 

Telefon: (22) 499-55-22 

Telefaks: (22) 825-21-12 

Poczta elektroniczna: kancelaria@professio.pl 

Strona internetowa: http://www.professio.pl 

 

Osoba działająca w imieniu Doradcy Prawnego: 

Sławomir Kamiński – radca prawny-  komplementariusz 

 

Doradca Prawny sporządził następujące części Prospektu: pkt. 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. 

Oraz odpowiadające tym punktom Czynniki ryzyka i Podsumowanie 

 

 

Oświadczenie osoby działającej w imieniu Doradcy Prawnego  

 

Oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą Doradcy Prawnego i przy dołożeniu należytej staranności, 

by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za które Doradca Prawny ponosi 
odpowiedzialność są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że informacje zawarte w 

tych częściach nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

 

 

 

………………………………………………………………… 

Sławomir Kamiński 

Radca prawny - komplementariusz 

 
 

 

mailto:kancelaria@professio.pl
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ROZDZIAŁ 26. DEFINICJE 

 

Akcje akcje P.A. NOVA S.A. 

Akcje Serii E 
Od 1 do 2.000.000 akcje zwykłych na okaziciela serii E spółki P.A. 
NOVA S.A. 

Akcje Wprowadzane 
Akcje Serii E objęte wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu w celu 
dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym 

Aneks 
Aneks do Prospektu Emisyjnego, o którym mowa w art. 51 Ustawy 

o ofercie Publicznej 

Data Prospektu, dzień 

zatwierdzenia Prospektu, dzień 
zatwierdzenia Prospektu 

Emisyjnego 

Data zatwierdzenia Prospektu przez KNF 

Doradca Prawny PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Spółka komandytowa 

Dyrektywa 2003/71/WE, 
Dyrektywa o Prospekcie 

Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

4 listopada 2003r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego 
w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów 

wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE 

Dz.U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

EBIT Zysk na działalności operacyjnej 

EBITDA 
Zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację 
majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych 

Emitent, Spółka, P.A.NOVA P.A.NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach 

Emisja Akcji Serii E 

Od 1 do 2.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki 

P.A. Nova S.A. oferowanych na podstawie uchwały nr 4 z dnia 17 

sierpnia 2010 roku 

Euro, EUR 
Wspólna waluta obowiązująca w państwach Europejskiej Unii 

Gospodarczej i Walutowej 

EURIBOR 

European Inter Bank Offering Rate – stopa procentowa przyjęta na 

rynku międzybankowym w strefie EURO dla kredytów 
międzybankowych w EURO 

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

Grupa Kapitałowa. Grupa P.A. 
NOVA, Grupa Emitenta, Grupa 

Emitent wraz ze spółkami zależnymi 

Kodeks Cywilny, K.c., KC 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, 
poz. 93 z późn. zm.) 

Kodeks handlowy, K.h. 
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 

1934r. – Kodeks Handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 z późn. zm.) 

Kodeks Postępowania 

Administracyjnego 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 

Kodeks Pracy 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. Nr 21, poz. 

94 z późn. zm.) 

Kodeks Spółek Handlowych, 
K.s.h., KSH, Ksh 

Ustawa z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych 
(Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 
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KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

KW Księga wieczysta 

MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

NBP Narodowy Bank Polski 

NWZ, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Emitenta 

Firma Inwestycyjna, Dom 
Inwestycyjny BRE Banku S.A. 

Dom Inwestycyjny BRE Banku Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie, firma inwestycyjna w rozumieniu przepisów Ustawy 
o Obrocie Instrumentami Finansowymi, podmiot oferujący Akcje 

Oferowane 

Ordynacja podatkowa 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 
Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PLN, złoty, zł 

Złoty, prawny środek płatniczy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej wprowadzony do obrotu pieniężnego od dnia 1 stycznia 
1995r., zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. o denom inacji 

złotego (Dz.U. Nr 84, poz. 386), mający wartość równą 10.000 PLZ  

POK Punkt Obsługi Klienta 

Prawo Ochrony Środowiska 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

Nr 62, poz. 627 z późn zm.) 

Prawo Zamówień Publicznych 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(tekst jednolity Dz.U. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 

Prospekt, Prospekt Emisyjny 
Niniejszy, jedynie prawnie wiążący dokument, sporządzony zgodnie 
z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 809/2004, zawierający 

informacje o Ofercie Publicznej i Spółce 

Rada Nadzorcza, RN Rada Nadzorcza Emitenta 

Raport Bieżący 
Przekazywane przez Emitenta informacje bieżące sporządzane 
w formie i zakresie określonym w Rozporządzeniu o raportach 

bieżących i okresowych 

Regulamin GPW, Regulamin 

Giełdy 

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
przyjęty Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 stycznia 2006r. (z późn. 
zm.) 

Rejestr Handlowy Rejestr handlowy, o którym mowa w Kodeksie Handlowym 

Rejestr Przedsiębiorców KRS Rejestr przedsiębiorców, o którym mowa w Ustawie o KRS 

Rep. Repertorium 

Rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 809/2004 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. 
wdrażające Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych 

oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich 
prospektów emisyjnych oraz upowszechniania reklam 

Rozporządzenie o raportach 

bieżących i okresowych 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2005r. 
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744)  
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Rozporządzenie o Rynku 

Oficjalnych Notowań 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2005r. 

w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek 
oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów 

wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz.U. Nr 
206, poz. 1712) 

Skarb Państwa  Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej 

Statut 
Jednolity tekst Statutu Emitenta stanowiący Załącznik w pkt. 28.1 
Prospektu 

Szczegółowe Zasady Działania 

KDPW 

Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych – Załącznik do uchwały Zarządu KDPW S.A. nr 79/98 

z dnia 29 stycznia 1998r. (z późn. zm.) 

Szczegółowe Zasady Obrotu 
Giełdowego  

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego uchwalone Uchwałą 
Nr 4/2006 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. z dnia 10 stycznia 2006r. (z późn. zm.) 

Uchwała o Emisji 
Uchwała Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 4 z dnia 17 sierpnia 

2010r. o emisji Akcji Serii E 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

USD 
Dolar amerykański – jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych 

Ameryki Północnej 

Ustawa o KRS 
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

(Dz.U. Nr 17, poz. 209 z późn. Zm.) 

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem 

Kapitałowym  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. – Ustawa o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym (Dz.U. Nr 183, poz. 1537) 

Ustawa o Obligacjach 
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz.U. Nr 120, poz. 
1300 z późn. Zm.) 

Ustawa o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. – Ustawa o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. Zm.) 

Ustawa o Ochronie Konkurencji 

i Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331) 

Ustawa o Ofercie Publicznej  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. – Ustawa o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. Zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym 

od Osób Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz.U. Nr 54, poz. 654 z późn. Zm.) 

Ustawa o Rachunkowości 
Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 76, 
poz. 694 z późn. Zm.) 

Ustawa o Zamówieniach 
Publicznych 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

WIBOR 
Warsaw Interbank Offered Rate – stopa procentowa przyjęta na 
polskim rynku międzybankowym dla kredytów międzybankowych 

WZ, WZA, Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy, Walne 

Zgromadzenie 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 

Zasady Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW 

Zasady określone w załączniku do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 4 lipca 2007 

roku 
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Zarząd, Zarząd Emitenta, Zarząd 

Spółki 
Zarząd P.A. NOVA S.A. 
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ROZDZIAŁ 27. INFORMACJE FINANSOWE 

27.1 Historyczne i śródroczne informacje finansowe  

Sprawozdania finansowe Grupy Emitenta za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi 

zostały włączone do Prospektu przez odniesienie i są dostępne na stronie internetowej Emitenta: 
www.pa-nova.com.pl. 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za 2007 rok zbadane przez Biegłego Rewidenta i 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi 

przez Unię Europejską zostało opublikowane raportem okresowym SA-R 2007 w dniu 21 kwietnia 2008r. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2008 rok zbadane przez Biegłego Rewidenta i 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za twierdzonymi 

przez Unię Europejską zostało opublikowane raportem okresowym RS 2008 w dniu 16 kwietnia 2009r.  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2009 rok zbadane przez Biegłego Rewidenta i 

sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi 

przez Unię Europejską zostało opublikowane raportem okresowym RS 2009 w dniu 4 marca 2010r.  

Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za okres od 01.01.2010 do 

30.06.2010 poddane przeglądowi przez Biegłego Rewidenta i sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską zostało opublikowane 

raportem okresowym PSr 1/2010 w dniu 31 sierpnia 2010r. 

Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za okres od 01.01.2010 do 

30.09.2010 niezbadane przez Biegłego Rewidenta i sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską zostało opublikowane 
raportem okresowym QSr 3/2010 w dniu 28 października 2010r. 

 

27.2 Data najnowszych informacji finansowych 

Ostatnimi rocznymi skonsolidowanymi informacjami finansowymi sporządzonymi przez Emitenta oraz 

zbadanymi przez Biegłego Rewidenta jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy P.A. NOVA 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi 

przez Unię Europejską za 2009 rok. 
 

27.3 Źródła danych finansowych w Prospekcie nie pochodzących ze sprawozdań  

W przypadku danych finansowych nie pochodzących ze sprawozdań finansowych Grupy Emitenta zostało 

podane odpowiednie źródło danych. 

 
 

 

http://www.pa-nova.com.pl/
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ROZDZIAŁ 28. ZAŁĄCZNIKI 

ROZDZIAŁ 29. ZAŁĄCZNIKI 

29.1 STATUT 
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29.2 KRS 
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29.3 UCHWAŁY 

 

 

Uchwała nr 4  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

z dnia 17 sierpnia 2010 r.  

Spółki P.A. NOVA S.A. 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej w 

ramach oferty publicznej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowym 

akcjonariuszom oraz zmian w Statucie Spółki.  

 

Działając na podstawie art. 430 § 5, 431, 432 i 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 

Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 
roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.A. NOVA S.A. uchwala, co następuje:  

 

§1 

 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 8.000.000,00 (słownie: osiem milionów) złotych do 

kwoty nie mniejszej niż 8.000.001,00 (słownie: osiem milionów jeden) złotych i nie większej niż 
10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych, to jest o kwotę nie mniejszą niż 1 (słownie: 

jeden) złoty i nie większą niż 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych. 
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 

nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych 

na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii E”). 
3. Akcje Serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

4. Akcje Serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem 
podwyższenia kapitału zakładowego. 

5. Akcje Serii E, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały, będą uczestniczyć w 

dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 
2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje 

Spółki. 
6. Akcje Serii E zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 w zw. z art. 7 ust 

3 pkt 1) i pkt 2)  Ustawy o Ofercie Publicznej („Oferta Publiczna”), jednocześnie objęcie akcji serii E 
nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych. Inwestorzy, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii E zostaną 

wybrani w oparciu o proces budowania księgi popytu (bookbuilding). 
7. Akcje serii E zostaną zaoferowane do objęcia wyłącznie, wybranym przez Zarząd,: 

a. inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 8 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 

ze zm.) („Ustawa"), 
a. inwestorom, z których każdy nabędzie papiery wartościowe o wartości, liczonej według ich 

ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, co najmniej 50.000 euro w dniu ustalenia tej ceny, 
zgodnie z art. 7 ust 3 pkt 2 Ustawy, 

8. Inwestorom będącym posiadaczami akcji Spółki lub akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec 
dnia określonego przez Zarząd Spółki, („Dzień pierwszeństwa przydziału akcji serii E”), 

będzie przysługiwać preferencja w objęciu akcji serii E, pod warunkiem, że Inwestorzy przedłożą 

odpowiednie zaświadczenie, wystawione przed podmiot prowadzący rachunek papierów 
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wartościowych Inwestora, o liczbie przysługujących im akcji na koniec Dnia pierwszeństwa 

przydziału akcji serii E oraz złożą w procesie budowania księgi popytu deklarację zainteresowania 
objęciem akcji serii E po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Zarząd cena emisyjna akcji 

serii E. Preferencja w przydziale będzie polegać na tym, że za każde 4 akcje Spółki, zapisanych na 
rachunku papierów wartościowych Inwestora na koniec Dnia pierwszeństwa przydziału akcji serii E, 

Inwestorowi będzie przysługiwać prawo do objęcia i przydziału 1 akcji serii E. 

9. Termin objęcia akcji serii E ustala się do dnia 31 grudnia2010 roku. 
 

 

§2 

 

Na podstawie art. 433 § 2 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, 
wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą załą cznik do 

niniejszej Uchwały, przychyla się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia 
prawa poboru akcji serii E.  

 

§3 

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych 

związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, do 
określenia szczegółowych warunków oferty  i przydziału Akcji Serii E, w tym do: 

a. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, 

b. ustalenia Dnia pierwszeństwa przydziału akcji serii E, 
c. ustalenia szczegółowych zasad preferencji w objęciu akcji serii E, w szczególności przyznania 

prawa pierwszeństwa w objęciu akcji serii E dla określonych inwestorów i zasad tego prawa 
pierwszeństwa, 

d. ustalenia zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji Serii E, 
e. zawarcia umów o submisję inwestycyjną lub usługową, w tym do ustalenia wszystkich 

warunków submisji usługowej, jeżeli zdaniem Zarządu wystąpi taka potrzeba, ustalenia 

pozostałych warunków emisji Akcji Serii E w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale. 
f. podpisania umów objęcia Akcji Serii E i ustalenia treści takich umów, 

g. określenia terminów wpłat na Akcje Serii E, 
h. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego 

w trybie art.310 §2 w zw. z art.431 §7 Kodeksu spółek handlowych. 

2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby 
zaoferowania Akcji Serii E w ramach subskrypcji prywatnej i w drodze Oferty Publicznej.  

3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzania emisji Akcji Serii E  
albo o zawieszeniu jej przeprowadzania w każdym czasie. 

 

§4 

 

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki § 8 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 8.000.001,00 (słownie: osiem milionów jeden) 
złotych i nie więcej niż 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów)  złotych i dzieli się na: 

1) 500.000 (pięćset tysięcy) Akcji Serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, o 
kolejnych numerach od 000001 do 500000 

2) 3.700.000 (trzy miliony siedemset  tysięcy) Akcji Serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden 

złoty) każda, o kolejnych numerach od 000001 do 3700000; 
3) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) Akcji Serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) 

każda, o kolejnych numerach od 000001 do 1300000; 
4) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji Serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) 

każda, o kolejnych numerach od 000001 do 2500000; 
5) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) Akcji Serii E 

o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,  

2. Akcje Serii A i Serii B są akcjami imiennymi. 
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3. Akcje Serii A i Serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu – jedna akcja uprawnia do 

2 (dwóch) głosów na walnym Zgromadzeniu. 
4. Akcje Serii C, Serii D oraz Serii E są akcjami na okaziciela. 

 

 

§5 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego 
zmiany wynikające z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 3 ust. 1 

h) niniejszej Uchwały. 

 

§6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, w zakresie zmian w Statucie Spółki z mocą 
obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :  4.446.014 

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,58  

Łączna liczba ważnych głosów: 8.646.014 

W tym głosy za: 8.646.014 

głosy przeciw 0 

głosy wstrzymujące się 0 

 

Uchwała nr 5  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

z dnia 17 sierpnia 2010 r.  

Spółki P.A. NOVA  S.A. 

w sprawie dematerializacji akcji  E oraz praw do akcji serii E, ubiegania się przez 

Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz 

upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów 

wartościowych 

 

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 

instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), jak również mając na uwadze uchwałę nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki P.A. NOVA S.A. z dnia 17 sierpnia 2010 r. w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisj i akcji serii E w ramach oferty 

publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom oraz zmian w Statucie 
Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.A. NOVA S.A. uchwala, co następuje:  

 

§1 

4. Wyraża się zgodę na dematerializację, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie: 

a. nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji 
zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda („Akcje Serii 

E”). 

b. praw do Akcji Serii E. 
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5. Wyraża się zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na 

rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
(„GPW”), Akcji Serii E oraz praw do Akcji Serii E. 

6. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby 
dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Serii E oraz praw do Akcji Serii E, w tym do zawarcia 

z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii E oraz praw 
do Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków do 

GPW. 
 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :  4.446.014 

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,58  

Łączna liczba ważnych głosów: 8.646.014 

W tym głosy za: 8.646.014 

głosy przeciw 0 

głosy wstrzymujące się 0 
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29.4 SKRÓCONE RAPORTY Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI 
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