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INFORMACJA O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY 

 

NETSU SPÓŁKA AKCYJNA 

ul. Mikołaja Kopernika 6/2 

40-064 Katowice 

www.netsu.pl 

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o ofercie w związku 
z ofertą publiczną nie mniej, niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) i nie więcej, niż 
300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości 
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

 

Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosi 6,70 zł za każdą Akcję Oferowaną. 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument został sporządzony dnia 9 czerwca 2021 roku 
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Niniejszy dokument został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie mniej, niż 30.000 
(słownie: trzydzieści tysięcy) i nie więcej, niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji 
zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) 
każda emitowanych przez spółkę NETSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,  
ul. Mikołaja Kopernika 6/2, 40-064 Katowice. 

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o ofercie oraz 
zawiera elementy wskazane w  art. 37a ust. 2 Ustawy o Ofercie, tj. podstawowe informacje 
o emitencie papieru wartościowego, w tym informacje finansowe, informacje  
o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty, 
podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych  
z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka 
oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w dokumencie.   

W związku z faktem, że łączna wartości oferty publicznej akcji Emitenta na terytorium Unii 
Europejskiej za okres 12 miesięcy będzie mniejsza niż 1 000 000 euro, do oferty publicznej 
Akcji Oferowanych nie ma zastosowania Rozporządzenie Prospektowe. Tym samym, rodzaj 
oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu ani memorandum informacyjnego, 
a niniejszy materiał ma charakter informacyjny. 

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Niniejszy 
dokument nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, a jedynie 
zawiera opis warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych. Żaden  
z zapisów niniejszego dokumentu nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady 
inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek 
inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Inwestora. Emitent nie 
ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego 
dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym materiale. Odpowiedzialność za 
decyzje podjęte na podstawie niniejszego dokumentu ponoszą wyłącznie osoby lub 
podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności dokonujące, na jego podstawie 
lub na podstawie jakiejkolwiek informacji w nim zawartej, inwestycji związanej z dowolnym 
instrumentem finansowym lub rezygnujące z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od 
dokonania takiej inwestycji. Dokument nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego  
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi  
(tj. Dz. U.  z  2021  r. poz.     328 ze zm.). 

Potencjalni nabywcy Akcji Oferowanych powinni we własnym zakresie przeanalizować  
i ocenić informacje zawarte w niniejszym dokumencie i Statucie Spółki, a ich decyzja 
odnośnie objęcia Akcji Oferowanych powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami 
uznają za stosowną. 

Ponadto Emitent nie składa żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, 
które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych 
związanych z Akcjami Oferowanymi lub jakimkolwiek świadczeniem Emitenta. Jest 
wskazane, aby każdy Inwestor rozważający objęcie Akcji Oferowanych, zasięgnął porady 
profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich aspektach podatkowych 
związanych z Akcjami Oferowanymi. 

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje, wiążę się z ryzykiem utraty kapitału 
w całości lub w części. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą 
inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje spółek niepublicznych a ich decyzje 
inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego 
sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym. 
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Emitent nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie 
niniejszego dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym materiale. 

Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza 
granicami Polski niniejszy dokument nie może być traktowany jako propozycja lub oferta 
nabycia. Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, 
Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie go 
stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, 
zgłoszenia, czy uzyskania zezwolenia. Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy 
dokument nie może być traktowane jako rekomendacja, propozycja lub oferta nabycia 
Akcji Oferowanych. Niniejszy dokument, ani też Akcje Oferowane nie były przedmiotem 
rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności  
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym 
dokumentem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych 
Ameryki). Każdy Inwestor nie będący obywatelem polskim lub zamieszkały lub 
przebywający lub mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien 
zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się 
do niego stosować. Oferta nie jest skierowana do rezydentów amerykańskich (US Persons) 
w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej 
ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 r. (US Securities Act 1933) oraz do osób 
przebywających na terenie USA. 

Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie, niniejszy dokument nie był zatwierdzony ani 
weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, ze względu na brak 
takiego wymogu. 
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1. DEFINICJE 

Pojęcia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają następujące znaczenie: 

Akcje Oferowane ma znaczenie określone w punkcie 3.1; 

Emitent, Spółka oznacza Netsu Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach; 

Inwestor oznacza osobę zainteresowaną objęciem Akcji Oferowanych; 

KNF oznacza Komisję Nadzoru Finansowego; 

Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny  
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.); 

Kodeks spółek 
handlowych 

oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks 
spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1526 ze 
zm.); 

MSIG oznacza Monitor Sądowy i Gospodarczy; 

Oferta oznacza ofertę publiczną Akcji Oferowanych; 

Rozporządzenie 
Prospektowe 

oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 
prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą 
publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do 
obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 
2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12); 

Uchwała Emisyjna ma znaczenie określone w punkcie 3.2; 

Uchwała w sprawie 
emisji akcji serii C 

ma znaczenie określone w punkcie 2.3;  

Uchwała w sprawie 
emisji akcji serii D 

ma znaczenie określone w punkcie 2.3; 

Ustawa o Ofercie oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 ze zm.). 
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2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 

 

2.1. Dane rejestrowe 

Firma: NETSU Spółka Akcyjna 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska  

Siedziba i adres: ul. Mikołaja Kopernika 6/2, 40-064 Katowice 

Adres poczty elektronicznej: inwestor@netsu.pl 

Adres strony internetowej: www.netsu.pl 

KRS: 0000672989 

NIP: 9542777095 

REGON: 366145226 

Przepisy prawa zgodnie z 
którymi działa Emitent: 

Emitent działa na podstawie Kodeksu spółek 
handlowych oraz innych powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa polskiego, a 
także Statutu Spółki 

 

2.2. Struktura akcjonariatu 

Strukturę akcjonariatu na dzień 9 czerwca 2021 roku w zakresie akcjonariuszy 
posiadających akcje stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego przedstawia 
tabela poniżej. 

Wyszczególnienie Liczba akcji 
Udział w 
kapitale 

Liczba 
głosów 

Udział w 
głosach 

Berg Holding S.A.    6.002.662 57,24% 6.002.662 57,24% 

Petterson Sp. z o.o.  3.146.070 30,00% 3.146.070 30,00% 

Pozostali 1.338.168 12,76% 1.338.168 12,76% 

Łącznie 10.486.900 100% 10.486.900 100% 

Źródło: Emitent 
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Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego  
na podstawie Uchwały w sprawie emisji Akcji serii C i D oraz Uchwały Emisyjnej,  
przy założeniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji 
serii C i D Spółki (wszystkie zostały objęte i opłacone) i maksymalnej liczby Akcji 
Oferowanych, w zakresie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji Spółki 
przedstawiać się będzie następująco:  

Wyszczególnienie Liczba akcji 
Udział w 
kapitale 

Liczba 
głosów 

Udział w 
głosach 

Berg Holding S.A.    6.002.662 50,16% 6.002.662 50,16% 

Petterson Sp. z o.o.  3.146.070 26,29% 3.146.070 26,29% 

Grupa TMT Sp. z o.o. 741.535 6,20% 741.535 6,20% 

Pozostali 2.077.136 14,90% 2.077.136 14,90% 

Akcjonariusze akcji serii E 300.000 2,45% 300.000 2,45% 

Łącznie 12.267.403  100% 12.267.403 100% 

Źródło: Emitent 

 

2.3. Wysokość kapitału zakładowego 

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.048.690,00 zł i dzieli się na 10.486.900 akcji  
o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Kapitał zakładowy został opłacony w całości.  

W dniu 16 kwietnia 2021 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 01/04/2021 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez 
emisję akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych 
akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, na mocy której Zarząd 
Spółki podwyższył kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 117.520,30 zł 
(słownie: sto siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych i trzydzieści groszy) tj. z 
kwoty 1.048.690,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści osiem tysięcy sześćset 
dziewięćdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niż 1.166.210,30 zł (słownie: jeden milion 
sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć złotych i trzydzieści groszy), w drodze 
emisji nie więcej niż 1.175.203 (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzy) 
akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) 
każda. („Uchwała w sprawie emisji akcji serii C”) Akcje serii C zostały zaoferowane  
w trybie subskrypcji prywatnej. Oferta akcji serii C została już zakończona. Wniosek o 
rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego na skutek emisji akcji serii C został złożony 
do odpowiedniego rejestru przed sporządzeniem niniejszego dokumentu.  

W dniu 30 kwietnia 2021 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 02/04/2021 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez 
emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych 
akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, na mocy której Zarząd 
Spółki podwyższył kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 58.310,50 zł (słownie: 
pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 
1.166.210,30 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć 
złotych i trzydzieści groszy) do kwoty nie większej niż 1.224.520,80 zł (słownie: jeden 
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milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych i osiemdziesiąt 
groszy, w drodze emisji nie więcej niż 583.105 (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące 
sto pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 
dziesięć groszy) każda.(„Uchwała w sprawie emisji akcji serii D”) Akcje serii D zostały 
zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej. Oferta akcji serii D została już zakończona.  

Akcje serii C oraz akcje serii D zostały zaoferowane łącznie mniej niż 149 podmiotom.  

2.4. Organy zarządzające i nadzorcze spółki 

Zarząd 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu w skład Zarządu wchodzi: 

Kamil Kita - Prezes Zarządu 

Nowe technologie to jego konik. Śledzi nowinki, nawiązuje nowe współprace, w pełni 
angażuje się w każdy projekt. Wraz z Ofką Piechniczek stworzyli wyjątkowe koncepty m.in. 
Śląska Prohibicja czy Hornigold Reit znane na całym Górnym Śląsku i nie tylko. W firmach 
z branży budowlanej, medialnej i szkoleniowej zdobywał wieloletnie doświadczenie 
handlowe. Obecnie jest Członkiem Zarządu Berg Holding SA oraz Prezesem Zarządu 
Hornigold Reit SA spółek notowanych na rynku NewConnect. Jest specjalistą w zakresie 
finansowania zewnętrznego i negocjacji biznesowych. Swoje pasje wykorzystuje w pracy, 
dbając o profesjonalizm działania w każdej stworzonej marce. 

Paweł Karpoń – Członek Zarządu 

Zdobył wyższe wykształcenie techniczne o specjalizacji: Informatyka. Z branżą grzewczą 
związany jest od blisko 30 lat. Doświadczenie nabywał w firmie Buderus jako Serwisant 
Fabryczny. Pracował także jako Szkoleniowiec i Inżynier Sprzedaży w firmach Buderus, 
Immergas oraz De Dietrich. Zajmował także stanowisko Inżyniera OZE w Hydrosolar Górny 
Śląsk. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Zarządzającego NETSU S.A. 
Prywatnie miłośnik cięższych brzmień. Szczęśliwy mąż i ojciec. Pasjonat nowych 
technologii i OZE. 
Paweł Karpoń został powołany do Zarządu w dniu 4 maja 2021 roku na podstawie uchwały 
Rady Nadzorczej nr 1/05/2021. 

dr Ofka Piechniczek – Członek Zarządu 

Stanowczość, profesjonalizm, kreatywność oraz otwartość to cechy, które cechują dobrego 
szefa. Ofka to katowiczanka zakochana w swoim regionie i dawnym śląskim budownictwie. 
Urodzona w 1984, jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Nauk Społecznych 
oraz francuskiego L’École Internationale des Sciences Politiques. W 2009 roku uzyskała 
dyplom magistra politologii Uniwersytetu Śląskiego oraz dyplom Université de Bordeaux. 
Jest autorką pracy doktorskiej „Polityczność regionalizmu górnośląskiego”. Doświadczenie 
zawodowe zdobywała w branży PR oraz reklamie. 

Dr Ofka Piechniczek została powołana do Zarządu w dniu 4 maja 2021 roku na podstawie 
uchwały Rady Nadzorczej nr 2/05/2021. 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu członkowie Zarządu, Paweł Karpoń oraz dr 
Ofka Piechniczek, nie zostali jeszcze ujawnieni w rejestrze przedsiębiorców Krajowym 
Rejestrze Sądowym. Wniosek w sprawie ich ujawnienia został już złożony przez Spółkę do 
odpowiedniego sądu rejestrowego.  
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Rada Nadzorcza 

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą: 

1) Kornelia Kita 

2) Łukasz Rosiński 

3) Andrzej Zieliński 

4) Szymon Nawrocki  

5) Tomasz Śmigiel 

2.5. Ogólny zarys działalności   

2.5.1. Informacje podstawowe 

Spółka został zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym 
w dniu 19 kwietnia 2017 roku pod numerem KRS: 0000672989.  

W dniu 14 października 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w 
przedmiocie zmiany przedmiotu działalności Spółki, a także zmiany statutu Spółki poprzez 
zmianę firmy Spółki na NETSU Spółka Akcyjna. Zmiany w zakresie przedmiotu działalności 
i nazwy Hornigold S.A. były związane z nową strategią Berg Holding S.A., a w szczególności 
z wejściem w obszar technologii  
i odnawialnych źródeł energii. Nowy obszar działalności Spółki to produkcja  
i sprzedaż pomp ciepła oraz innych urządzeń z zakresu produktów centralnego ogrzewania, 
związanych z nowoczesna technologią. 

W dniu 9 listopada 2020 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego zarejestrował zmianę nazwy Spółki oraz 
przedmiotu działalności.  

2.5.2. Produkty Spółki 

Pompa ciepła URUZ MONOBLOK 

MONOBLOKI to pompy estetyczne, dobrze zaizolowane akustycznie i termicznie.  
Są ciche podczas pracy i odporne na warunki atmosferyczne. Do instalacji pompy z serii 
URUZ MONOBLOK nie potrzeba dodatkowych formalności i zezwoleń. Instalacja nie jest 
warunkowana posiadaniem odpowiednich certyfikatów, ponieważ jej konstrukcja nie 
wymaga wykonania połączeń oraz sprawdzenia szczelności FGAZ. Układu chłodniczego  
w pompie MONOBLOK nie trzeba napełniać gazem, ponieważ jest układem zamkniętym, 
wykonanym w całości w fabryce. Wszystkie elementy hydrauliczne znajdują się  
w jednostce zewnętrznej – pompa obiegowa, zawór bezpieczeństwa, czujnik przepływu 
czy manometr. 

Pompa ciepła FEHU SPLIT 

Pompę tę charakteryzuje kompaktowa konstrukcja i niezależny moduł hydrauliczny, co 
czyni ją łatwą w montażu. Energia jest przetwarzana przez jednostkę zewnętrzną, która 
znajduje się w pobliżu Twojego domu. Poprzez wymianę z powietrzem ciepło jest 
transportowane do jednostki wewnętrznej w celu ogrzewania pomieszczeń i ciepłej 
wody użytkowej. Połączenia między jednostkami są odporne na warunki 
atmosferyczne, a sam moduł zewnętrzny wykonany jest z solidnych materiałów, co 
czyni pompę niezawodną. Pompa ciepła typu SPLIT ma 7-letnią gwarancję i solidne 
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zaplecze serwisowe, które w razie awarii błyskawicznie naprawi usterkę. 

2.5.3. Historia i zakładany harmonogram działań Spółki 

W dniu 2 grudnia 2020 roku zawarła kluczową umowę o współpracy handlowej  
z Klima-Therm Sp. z o.o. na mocy, której strony ustaliły zasady wzajemnej współpracy 
polegającej na dostarczaniu na rzecz Spółki urządzeń pomp ciepła oraz części zamiennych 
do pomp ciepła, takich jak:pompa ciepła woda-powietrze SPLIT o mocy od 8 do 30 kw oraz 
MONOBLOK o mocy od 8 do 30 kw, które będą produkowane na rzecz Spółki pod znakiem 
towarowym NETSU. 

W dniu 8 lutego 2021 roku Spółka uruchomiła sieć franczyzową, oferując model biznesowy 
w obszarze sprzedaży pomp ciepła wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. W celu realizacji 
projektu sieci franczyzowej zawiązana została spółka NETSU Dystrybucja Sp. z o.o., w 
której Spółka zależna objęła 100% udziałów. 

Do czasu sporządzenia niniejszego dokumenty Spółka wyprodukowała ze środków 
własnych pompy ciepła za kwotę 5,5 mln zł. We własnych magazynach zlokalizowanych w 
Gdańsku i Rudzie Śląskiej zmagazynowano 500 szt. gotowych jednostek pomp ciepła. 
Kolejne 300 szt. jest w trakcie produkcji.* 

* Źródło: Dane własne Emitenta 

W związku z kolejnymi etapami rozwoju Spółka planuje debiut giełdowy na rynku 
NewConnect do maja 2022 r.* 

*Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego uzależnione będzie od 
uwarunkowań rynkowych, aktualnej sytuacji Spółki i spełnienia wymogów wynikających z 
przepisów prawa i regulacji podmiotu zarządzającego tym rynkiem. 

2.5.4. Opis rynku, na którym działa Spółka 
 
Rynek pomp ciepła to silnie rozwijający się segment branży Odnawialnych  
Źródeł Energii. W roku 2019 sprzedano ponad 20 000 urządzeń typu woda-
powietrze. Wzrost odnotowywany od 9 lat z rzędu sięga obecnie rekordowych wyników.  
W porównaniu do roku 2018 sprzedaż pomp tego typu wzrosła o 91%. Szacuje się, że  
w polskich domach zainstalowano już ponad 128.000 urządzeń. Ważnym czynnikiem jest 
program „Czyste powietrze”, z którego blisko 18.000 wniosków dotyczyło montażu pomp 
ciepła. Rząd przeznaczył na ten program 103 miliardy złotych w perspektywie do 2029 
roku. Nie bez znaczenia pozostają także: propagowanie technologii wśród instalatorów  
i projektantów, spadek cen urządzenia i relatywnie niskie koszty inwestycji, możliwość 
efektywnej współpracy z instalacjami fotowoltaicznymi, a także wzrost świadomości 
ekologicznej Polaków. Czynnikiem, który istotnie wpłynie na dalszy rozwój rynku jest 
strategia ogłoszona przez Komisję Europejską, która zakłada udział pomp ciepła  
w budownictwie indywidualnym na poziomie 40% do 2030 roku. 
 
2.6. Dane finansowe Emitenta 

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 
2020 załączone zostały do niniejszego dokumentu. Emitent zwraca uwagę, że 
sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok jest w trakcie badania przez biegłego 
rewidenta. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu nie została jeszcze wydana 
opinia biegłego rewidenta.  
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3. INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ 
WARUNKI ICH OFERTY 

3.1. Oferowane papiery wartościowe 

Przedmiotem Oferty jest nie mniej, niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) i nie więcej, 
niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, które zaoferowane zostaną w trybie 
subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,  
w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego 
(„Akcje Oferowane”). 

3.2. Podstawa prawna 

Akcje Oferowane emitowane są na podstawie uchwały nr 01/06/2021 Zarządu Spółki z dnia 
1 czerwca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału poprzez emisję akcji serii E w drodze 
subskrypcji otwartej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy  
i zmiany Statutu Spółki, na podstawie której kapitał zakładowy Spółki podwyższony został 
o kwotę nie niższą, niż 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) i nie wyższą, niż 
30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), tj. do kwoty nie większej niż 
1.254.520,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset 
dwadzieścia złotych), w drodze emisji nie mniej, niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy)  
i nie więcej, niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii E  
o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych 
numerami od 000001 do nie większego niż 300000 („Uchwała Emisyjna”). Treść Uchwały 
Emisyjnej zawarta jest w Załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu. 

3.3. Cena emisyjna 

Na podstawie § 1 ust. 3 Uchwały Emisyjnej cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej została 
ustalona na kwotę 6,70 zł (słownie: sześć złotych i siedemdziesiąt groszy). Stosownie do  
§ 3a ust. 3 Statutu Spółki uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji nie 
wymagała zgody Rady Nadzorczej. 

3.4. Próg emisji 

Oferta dochodzi do skutku w przypadku, gdy w jej ramach subskrybowanych zostanie co 
najmniej 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) Akcji Oferowanych. W przypadku, gdy nie 
zostaną subskrybowane Akcje Oferowane co najmniej we wskazanej wyżej liczbie, Oferta 
nie dojdzie do skutku, a wpłacone przez Inwestorów środki podlegać będą zwrotowi bez 
jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. 

3.5. Prawo poboru 

Na podstawie § 2 Uchwały Emisyjnej Akcje Oferowane będą oferowane z wyłączeniem 
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Mocą Uchwały nr 03/05/2021 z dnia  
31 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na pozbawienia przez Zarząd 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Akcji Oferowanych.  

3.6. Statut Spółki 

Statut Spółki został ogłoszony w MSiG nr 96/2021 (6241) z dnia 20 maja 2021 roku. 
Aktualna treść Statutu Spółki stanowi załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu. 
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3.7. Zapisy 

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia 10 czerwca 2021 roku do dnia  
23 lipca 2021 roku. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując  
o tym na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż dwa tygodnie 
od dnia publikacji ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na Akcje Oferowane i dłuższy 
niż 3 miesiące. Zapis może obejmować nie mniej, niż 75 Akcji Oferowanych,  
z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy nieobjęte pozostanie mniej, niż 75 Akcji 
Oferowanych, ostatni złożony zapis może obejmować mniejszą liczbę Akcji Oferowanych. 

Zapis na akcje wymaga wypełnienia formularza na stronie internetowej wskazanej  
w punkcie 3.8 i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym pliku otrzymanego na wskazany przez Inwestora adres e-mail. 
W przypadku podpisania profilem zaufanym plik powinien zostać przesłany (załadowany) 
pod adresem wskazanym w wiadomości e-mail skierowanej do Inwestora. W przypadku 
podpisania zapisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym 
podpisany plik powinien zostać przesłany na adres inwestor@netsu.pl. 

3.8. Podmioty biorące udział w Ofercie 

Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany na stronie 
internetowej www.emisja.netsu.pl.   

3.9. Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane 

Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych 
objętych zapisem i ceny emisyjnej określonej w punkcie 3.3 powyżej, powinna być 
uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek 
bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu, w tym za pośrednictwem podmiotu 
świadczącego usługi płatnicze, wskazanego na stronie internetowej www.emisja.netsu.pl. 
Jeśli wpłata w pełnej wysokości nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Spółki 
w terminach składania zapisów, zapis będzie bezskuteczny. Emitent zwraca uwagę, że na 
potrzeby przydziału Akcji Oferowanych może wziąć pod uwagę kolejność wpływu wpłat na 
Akcje Oferowane na rachunek Emitenta. 

3.10. Okres związania zapisem na Akcje Oferowane 

Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału 
zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu 
rejestrowego do dnia 1 grudnia 2021 roku.  

3.11. Przydział Akcji Oferowanych 

Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka 
może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania i opłacenia zapisów, tj. wpływu środków na 
rachunek bankowy Spółki. 

Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu 
zamknięcia subskrypcji. Informacja o przydziale Akcji Oferowanych zostanie podana przez 
Spółkę w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych. Spółka poinformuje 
Inwestora o liczbie przydzielonych mu Akcji Oferowanych na adres poczty elektronicznej 
wskazany przez Inwestora. 
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3.12. Ograniczenia w dysponowaniu Akcjami Oferowanymi 

Zgodnie ze Statutem Spółki, zbywanie lub obciążenie Akcji Oferowanych nie będzie 
podlegać ograniczeniom. Spółka nie jest ponadto strona jakiejkolwiek umowy, z której 
wynikałyby ograniczenia umowne, co do przenoszenia praw z Akcji Oferowanych. 
Ewentualne ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami Oferowanymi mogą wynikać wyłącznie 
z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących kontroli koncentracji, 
kontroli niektórych inwestycji. Dodatkowo, zastosowanie znajdą obowiązki związane  
z uwidocznieniem transakcji dokonanych na Akcjach Oferowanych w rejestrze 
akcjonariuszy Spółki. 

3.13. Brak obowiązku udostępniania prospektu lub memorandum 
informacyjnego 

Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie, oferta papierów wartościowych, w wyniku której 
zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej liczone 
według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej 
niż  100.000 euro i mniej niż 1. 000.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub 
oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów 
wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze 
niż  100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro, wymaga udostępnienia do publicznej 
wiadomości dokumentu zawierającego informację o tej ofercie. W takim przypadku nie jest 
wymagane udostępnienie prospektu lub memorandum emisyjnego.  

Łączne zakładane wpływy brutto z Oferty liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych 
wyniosą nie więcej niż 2.010.000,00 zł (słownie: dwa milion dziesięć tysięcy złotych). 
Jednocześnie, Spółka w okresie 12 poprzednich miesięcy nie prowadziła innych takich ofert 
publicznych akcji. Spółka zakłada, że wpływy brutto z Oferty przekroczą równowartość 
kwoty 100.000 euro. Tym samym łączne wpływy brutto na terytorium Unii Europejskiej, 
liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej 
niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała 
uzyskać z tytułu takich ofert publicznych akcji, dokonanych w okresie poprzednich  
12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro. 

3.14. Zmiany i aktualizacje niniejszego dokumentu   

Wszelkie ewentualne zmiany lub aktualizacje do niniejszego dokumentu będą 
zamieszczane w miejscach jego publikacji w formie suplementu lub komunikatu 
aktualizacyjnego. 

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

Środki pozyskane w ramach Oferty przeznaczone zostaną na:  
• produkcję nowej partii oferowanych produktów: 1.210.000 zł, 
• rozwój sieci franczyzowej oraz ekspansja na rynki zagraniczne: 350.000 zł, 
• zatrudnienie związane z dynamiką rozwoju Spółki: 225.000 zł, 
• reklamę i marketing: 225.000 zł. 
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5. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA 

5.1. Uwagi ogólne 

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących instrumentów 
finansowych objętych niniejszym dokumentem, potencjalni Inwestorzy powinni dokładnie 
przeanalizować czynniki ryzyka związane z inwestycją w tym w szczególności te 
przedstawione poniżej oraz inne informacje zawarte w niniejszym dokumencie. 
Każde z omówionych poniżej ryzyk może mieć istotnie negatywny wpływ na działalność, 
sytuację finansową i perspektywy rozwoju Spółki. 

Opisane poniżej istotne czynniki ryzyka, wskazane według najlepszej aktualnej wiedzy 
Spółki, mogą nie być jedynymi, które dotyczą Spółki i prowadzonej przez nią działalności. 
W szczególności w przyszłości mogą ujawnić się inne ryzyka nieprzewidziane w chwili 
obecnej, w tym na przykład o charakterze losowym i niezależne od Spółki, które powinny 
zostać wzięte pod uwagę przez Inwestorów. Spełnienie się któregokolwiek z wymienionych 
poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez 
Spółkę działalność, sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej działalności. Należy 
zatem wziąć pod uwagę, że jeden lub więcej czynników ryzyka może spowodować utratę 
przez inwestorów części lub nawet całości środków finansowych zainwestowanych w Akcje 
Oferowane. 

Należy pamiętać, że aktualny etap rozwoju Emitenta, nie daje gwarancji powodzenia 
inwestycji w emitowane akcje. Zakup akcji powinien być dokonany uważnie,  
z uwzględnieniem możliwości utraty wpłaconego kapitału oraz po szczegółowym 
zapoznaniu się z niniejszym dokumentem, a w szczególności wszystkimi czynnikami 
ryzyka.  

Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Spółka nie kierowała się 
prawdopodobieństwem ich zaistnienia, ani oceną ich ważności. 

5.2. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną  

Działalność Emitenta jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski,  
a w szczególności od: stopy wzrostu PKB, poziomu inwestycji, stopy inflacji, stopy 
bezrobocia i wysokości deficytu budżetowego. Negatywne zmiany w sytuacji 
makroekonomicznej Polski mogą generować ryzyko dla prowadzonej przez Emitenta 
działalności gospodarczej. Szczególny wyraz tego ryzyka może być widoczny  
w ewentualnym wpływie niekorzystnych czynników makroekonomicznych na 
prognozowane przychody Spółki.  Ponadto, w przypadku ekspansji działalności poza 
granice Polski ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski będzie miało 
zastosowanie analogicznie do sytuacji makroekonomicznej innych krajów, na których 
terytorium Emitent będzie prowadził działalność. 

Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację 
gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię oraz plan 
działalności Spółki.  

5.3. Ryzyko zmian regulacji prawnych 

Zmiany przepisów prawa lub jego interpretacje mogą stanowić znaczące zagrożenie dla 
działalności Emitenta. Nowelizacje przepisów prawa, wprowadzenia nowych regulacji oraz 
ich niejednolita interpretacja mogą znacząco wpłynąć na poziom ryzyka prowadzenia 
działalności przez Spółkę. Ewentualne zmiany w przepisach mogą zmierzać w kierunku 
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powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności Emitenta. Nie można 
wykluczyć wprowadzenia nowych przepisów, które mogłyby mieć istotny wpływ na warunki 
prowadzenia działalności, w szczególności dodatkowych wymogów dotyczących 
działalności producentów produktów związanych z alternatywnymi źródłami pozyskiwania 
energii. Dodatkowe wymogi mogą przybrać postać dodatkowych zezwoleń, koncesji lub 
pozwoleń.   

Każda zmiana przepisów prawa może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta,  
w tym na zmniejszenie dynamiki działań oraz niekorzystną zmianę kondycji finansowej,  
a tym samym spadek wartości aktywów i przychodów Emitenta. Wejście w życie nowych 
regulacji może wiązać się z koniecznością ponoszenia przez Emitenta dodatkowych, 
nieprzewidzianych kosztów związanych z dostosowaniem działalności Spółki do 
nowowprowadzonych przepisów, co może przyczynić się do zwiększenia kosztów 
działalności Spółki, a tym samym zmniejszyć zysk wypracowany przez Emitenta. Możliwe 
jest również wprowadzenie regulacji, które ograniczą lub, w skrajnych sytuacjach, 
uniemożliwią prowadzenie istotnej części działalności Spółki.  

W celu minimalizacji wskazanego ryzyka, Emitent na bieżąco monitoruje zmiany  
w przepisach prawnych i sposobie ich interpretacji, w tym również na poziomie prac 
sejmowych, jak również orzecznictwo dotyczące branży będącej obszarem działań 
Emitenta. Emitent dokłada najwyższej staranności, aby dostosować z odpowiednim 
wyprzedzeniem strategię Emitenta do występujących zmian.   

5.4. Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego  

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów, wiele z nich nie 
zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej 
wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno 
praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania są wciąż 
niejednolite. Istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować 
wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników 
finansowych Emitenta. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności 
polskich przepisów podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego  
w państwach należących do Unii Europejskiej. Spółka nie może wykluczyć zmian  
w przepisach podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta. 

Emitent korzysta z bieżącej obsługi księgowej i podatkowej, co umożliwia szybkie 
zidentyfikowanie ryzyka wynikającego ze zmian obowiązującego systemu podatkowego 
oraz podjęcie możliwie wcześnie odpowiednich działań w celu jego minimalizacji. 

5.5. Ryzyko konkurencji 

Pomimo, że Emitent nie działa na mocno konkurencyjnym rynku to w ostatnim czasie 
dostrzegalne jest większe zainteresowanie alternatywnymi źródłami dostarczania energii, 
co przyciąga nowe podmioty dostarczające tego rodzaje rozwiązania. Tym samym, rynek 
alternatywnych źródeł pozyskiwania energii charakteryzuje się coraz wyższym 
współczynnikiem konkurencyjności, co może negatywnie wpłynąć na działalność Spółki. 
Emitent stara się ograniczyć wskazane ryzyko poprzez dywersyfikacje swojej grupy 
docelowej oraz oferowanie swoich produktów nie tylko w modelu business to business,  
a dostosowując swoją ofertę również do potrzeb klientów indywidualnych.  

5.6. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników lub współpracowników 

Emitent w swojej działalności korzysta z kompetencji, specjalistycznej wiedzy oraz 
doświadczenie swoich pracowników lub współpracowników. Realizacja celów emisji 
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wskazanych w niniejszym dokumencie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących 
Oferty będzie wiązała się z koniecznością powiększenia zespołu oraz poszukiwania nowych 
pracowników i współpracowników. Proces rekrutacji oraz przeszkolenia nowych członków 
zespołu będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Spółkę zarówno nakładów 
finansowych, jak i czasowych, co może mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane przez 
Spółkę. Pomimo najlepszych starań, nie można wykluczyć ryzyka związanego  
z trudnościami w pozyskaniu doświadczonych specjalistów, jak również ryzyko zatrudnienia 
osób nieposiadających pełnych kompetencji do powierzonej im roli. Dodatkowym ryzykiem 
związanym z zatrudnieniem jest również możliwość utraty kilku kluczowych pracowników 
w stosunkowo krótkim czasie, co może istotnie wpłynąć na działalność Spółki, w tym 
osiągane przez nią wyniki finansowe.  

W celu minimalizacji opisanego ryzyka Emitent planuje natężone działania rekrutacyjne, 
których głównym celem będzie poszukiwanie specjalistów posiadających odpowiednie 
kompetencje do realizowania powierzonych im zadań. Należy również zwrócić uwagę, że  
w przypadku podjęcia decyzji o rekrutacji nowych pracowników, bieżąca sytuacja na rynku 
pracy, związana z ograniczeniem zatrudnienia w innych przedsiębiorstwach, może wpływać 
na szersze możliwości rekrutacyjne Emitenta. 

5.7. Ryzyko walutowe 

Część kosztów Emitenta może być realizowana w walutach obcych. Istnieje ryzyko,  
że niekorzystne zmiany walutowe wpłyną negatywnie na wynik finansowy Emitenta,  
np. poprzez zwiększenie kosztów lub zmniejszenie przychodów z jego działalności. Ryzyko 
walutowe może być szczególnie istotne w przypadku ekspansji działalności Spółki na rynki 
zagraniczne.  

Zarząd nie podejmował dotychczas żadnych działań związanych z ograniczeniem ryzyka 
różnic kursowych. 

5.8. Ryzyko związane ze wzrostem lub nieprzewidzianymi kosztami działalności  

Przy jednoczesnym braku odpowiedniego wzrostu przychodów Emitenta mogą wzrosnąć 
koszty działalności Emitenta lub mogą pojawić się koszty nieprzewidziane dotychczas przez 
Emitenta w jego prognozach finansowych. Do czynników mogących mieć wpływ na wzrost 
kosztów działalności Spółki zalicza się w szczególności rosnącą inflację, wzrost opłat 
fiskalnych, zmiany w przepisach prawa, w tym w szczególności nowe wymagania lub 
restrykcje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w obszarze działalności 
Emitenta, takie jak przykładowo konieczność uzyskania dodatkowych zezwoleń, koncesji 
lub pozwoleń oraz wzrost cen podzespołów wykorzystywanych przy produkcji pomp ciepła. 
Wyżej wymienione czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność i sytuację 
finansową Emitenta.  

Emitent podejmuje starania mające na celu stałą analizę wydatków oraz kosztów Emitenta, 
starając się dostosować plan działalności Spółki do zakładanych prognoz finansowych. 

5.9. Ryzyko związane z krótką historią działalności Spółki, w tym z krótką historią 
finansową Spółki  

Do października 2020 roku Spółka prowadziła działalność związaną z krótko  
i długoterminowym wynajmem apartamentów zlokalizowanych w odrestaurowanych 
kamienicach. Zgodnie z decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z października 
2020 roku dokonano zmiany przedmiotu działalności Spółki na produkcję  
i sprzedaż pomp ciepła oraz innych urządzeń z zakresu produktów centralnego ogrzewania, 
związanych z nowoczesna technologią. Tym samym, Spółka posiada stosunkowo krótką 
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historię swojej obecnej działalności oraz osiąganych przez Spółkę wyników finansowych. 
Wiąże się z brakiem możliwości porównania prognoz finansowych przedstawianych przez 
Emitenta z historycznymi danymi finansowymi. Emitent dokłada wszelkich starań aby 
przedstawione prognozy finansowe były rzetelne oraz możliwe do osiągnięcia. Emitent nie 
może jednak zagwarantować osiągnięcia konkretnych wyników finansowych, ani 
konkretnej cen akcji w przyszłości, ani wypłaty dywidendy w przyszłości. 
5.10. Ryzyka związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę 

COVID-19 

Wprowadzony stan epidemii w Polsce, a także aktualna sytuacja związana z pandemią 
wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 ma wpływ na wiele obszarów 
gospodarczych, a także na wyniki finansowe podmiotów działających w obszarach wielu 
branż z uwagi na wprowadzone liczne ograniczenia w życiu społecznym i gospodarczym. 
Emitent nie działa w branży, której działalność została istotnie ograniczona na skutek 
wprowadzonych obostrzeń. Obecna sytuacja odczuwalna jest natomiast w sferze 
dostępność personelu, współpracowników lub wykonawców. Trwająca od ponad roku 
pandemia, w zależności od jej dalszego rozwoju  
i działań podejmowanych na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym, może 
mieć istotny negatywny wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie, co może 
przełożyć się na możliwość realizacji planów Emitenta, jego przyszłe wyniki finansowe, na 
terminowość dostaw lub proces produkcji. Nie można również wykluczyć wpływu nowych 
obostrzeń lub innych skutków pandemii na terminowości realizacji celów emisji. 
Aktualizacja wspominanego ryzyka może mieć wpływ na opóźnienie realizacji części lub 
całości założeń Emitenta, w tym celów emisji.  

Emitent stale monitoruje sytuację panującą w Spółce oraz w jej najbliższym otoczeniu, 
dostosowując się do wytycznych organów sanitarnych wydawanych dla swojego rodzaju 
działalności. Ponadto, Emitent dokłada najwyższej staranności, aby dostosować  
z odpowiednim wyprzedzeniem strategię oraz plan realizacji projektów opisanych  
w niniejszym dokumencie do aktualnej sytuacji ekonomicznej i epidemicznej w Polsce i na 
świecie.  

5.11. Ryzyko nieosiągnięcia przez emitenta celów strategicznych, w tym celów 
emisji 

Emitent podejmuje działania zmierzające do realizacji celów emisji Akcji Oferowanych. 
Przyszłe przychody oraz sukces realizowanych działań uzależnione są w znacznej mierze 
od zainteresowania odbiorów alternatywnymi źródłami energii oraz świadomości 
ekologiczne społeczeństwa. Istotne są również prawne wymogi lub ograniczenia dotyczące 
produkcji oraz dystrybucji rozwiązań związanych ekologicznymi sposobami pozyskiwania 
energii. Wszelkie czynniki mogące wpłynąć na zainteresowani produktami Spółki lub 
skutkujące ograniczeniem lub niemożliwością prowadzenia działalności Emitenta, w tym 
również czynniki niezależne od Emitenta, mogą mieć istotny wpływ na realizację celów 
Emitenta, w tym również tych opisanych w niniejszym dokumencie oraz w materiałach 
promocyjnych dotyczących Oferty. Emitent nie może zagwarantować osiągnięcia 
wszystkich celów, które zamierza zrealizować. Brak realizacji zakładanych celów 
rozwojowych może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.  

Ponadto, w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji celów emisji Akcji Oferowanych 
wysokość kosztów poniesionych przez Emitenta w związku z realizacją zakładanych celów 
może wzrosnąć, co może również odbić się negatywnie na wyniku finansowym Spółki.  
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Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez dokonywanie analiz sytuacji Spółki, jej 
otoczenia rynkowego w celu podjęcia możliwie szybkiej reakcji w przypadku zaistnienia 
niekorzystnych zjawisk. 

5.12. Ryzyko związane z ograniczoną grupą docelową w zakresie klientów 
indywidualnych 

Ryzyko to wiąże się z kosztem zakupu produktów oferowanych przez Spółkę. Koszty 
związane z wytworzeniem produktów dostarczających alternatywne źródło energii są 
jednym z czynników ograniczających grupę docelową Spółki w zakresie klientów 
indywidualnych. Czynnikiem ograniczającym wspominane ryzyko jest możliwość 
częściowego sfinansowania zakupu produktów Spółki z dofinansowania związanego z 
wymianą nieefektywnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Przykładem takiego 
dofinansowania jest dotacja ze środków publicznych w ramach programu „Czyste 
Powietrze”. Spółka stara się ograniczać wspominane ryzyko poprzez dywersyfikacje swojej 
grupy docelowej.  

5.13. Ryzyko związane z brakiem gwarancji zysku  

Finansowanie udziałowe, w tym poprzez objęcie Akcji Oferowanych nie może być 
utożsamiane z produktem oszczędnościowym gwarantującym pewny zysk. Zainwestowane 
środki nie są objęte żadnymi gwarancjami. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia konkretnych 
wyników finansowych ani konkretnej cen akcji w przyszłości, ani wypłaty dywidendy  
w przyszłości. W przypadku niepowodzenie projektu realizowanego przez Spółkę lub  
w przypadku likwidacji Spółki Inwestor może utracić całość lub część zainwestowanych 
środków. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie inwestowanie w akcje,  
a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą uwzględniającą 
różne czynniki ryzyka oraz okoliczności, w tym również te ryzyka nie wymienione  
w niniejszym dokumencie. 

5.14. Ryzyko niewypłacenia dywidendy  

Wypłata dywidendy zależy od wielu czynników. Nie ma gwarancji, że w danym roku Spółka 
będzie w stanie wypłacić dywidendę swoim akcjonariuszom. Wypłata dywidendy oraz jej 
wysokość będzie zależeć w szczególności od osiągniętego zysku oraz sytuacji finansowej 
Spółki, potrzeby zabezpieczenia środków na realizację zobowiązań związanych z bieżącą 
działalnością Spółki i jej potrzeb finansowych w kolejnych okresach, w tym związanych  
z ewentualnymi przyszłymi inwestycjami dotyczącymi działalności Spółki i jej rozwoju. 
Kolejnym warunkiem wypłaty dywidendy jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia  
o przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę zysku na wypłatę dywidendy. Istnieje 
ryzyko, że Zarząd nie przedstawi Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie wypłaty 
dywidendy lub ryzyko, że Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały o jej wypłacie 
niezależnie od rekomendacji Zarządu. Akcjonariusze Akcji Oferowanych nie będą posiadać 
większości umożliwiającej podjęcie uchwały w tym przedmiocie. W przypadku niepodjęcia 
uchwały o wypłacie dywidendy inwestorom nie będzie przysługiwać roszczenie o wypłatę 
udziału w zysku Emitenta. 

5.15.Ryzyko pogorszenia się lub utraty płynności finansowej  

Ryzykiem, które może mieć istotny wpływ na płynność finansową Emitenta jest spadek 
zainteresowania alternatywnymi źródłami energii, pojawienie się znacznych 
nieprzewidzianych dotychczas kosztów realizacji planów Spółki lub znaczne wydłużenie się 
harmonogramu realizacji tych działań. Nagły oraz znaczny wzrost kosztów działalność 
Spółki, przy braku jednoczesnego wzrostu przychodów, może w konsekwencji doprowadzić 
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do braku możliwości terminowego regulowania wcześniej powstałych oraz bieżących 
zobowiązań Emitenta lub pokrycia kosztów dalszej działalności. 

Emitent podejmuje w trybie ciągłym czynności mające na celu minimalizację wskazanego 
ryzyka poprzez szczegółową aktualizację analizy finansowej oraz kosztowej zakładanych 
działań oraz możliwie szybkie reagowania na jej zmiany.  

5.16.Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta  

Emitent może stać się niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich 
wymagalnych zobowiązań pieniężnych albo gdy jego zobowiązania pieniężne będą 
przekraczać wartość jego majątku. W takich przypadkach może zostać ogłoszona upadłość 
Emitenta. W przypadku ogłoszenia upadłości Emitenta jego wierzyciele będą zaspokajani 
w kolejności wskazanej w przepisach Prawa upadłościowego. Pomimo niewypłacalności 
Emitenta, wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać oddalony lub postępowanie 
upadłościowe może zostać umorzone z braku majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów 
postępowania. W razie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Emitenta jego 
zobowiązania mogą również podlegać restrukturyzacji na mocy przepisów Prawa 
restrukturyzacyjnego. W przypadku upadłości, restrukturyzacji lub niewypłacalności 
Emitenta akcjonariusze mogą nie odzyskać istotnej części zainwestowanych środków lub 
nie odzyskać ich wcale, a ich zbycie może być utrudnione albo niemożliwe. 

Zarząd Emitenta dokłada starań, aby wszystkie wymagalne zobowiązania Emitenta były 
terminowo oraz na bieżąco regulowane. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu 
informacyjnego Zarząd Emitenta nie widzi podstaw do ziszczenia się tego ryzyka. 

5.17. Ryzyko związane z finansowaniem projektów Spółki  

Gdyby Akcje Oferowane nie zostały objęte w całości, Emitent będzie dysponował mniejszą 
ilością środków niż pierwotnie zakładano, co może skutkować niemożnością osiągnięcia 
opisanych powyżej celów emisji, a w konsekwencji zmniejszyć dynamikę rozwoju Spółki, 
co może mieć negatywny wpływ na prognozowane wyniki finansowe Spółki. 

W sytuacji, gdyby Akcje Oferowane nie zostały objęte w całości, Spółka planuje w pierwszej 
kolejności przeznaczyć pozyskane środki na rozwój sieci franczyzowej oraz ekspansję na 
rynki zagraniczne. Spółka zakłada, że w przypadku niepozyskania całości planowanego do 
pozyskania kapitału, planowane przez Spółkę działania mogą ulec wydłużeniu, ze względu 
na konieczność pozyskania dodatkowego finansowania lub finansowania działań  
z bieżących przepływów pieniężnych Spółki. 

5.18. Ryzyko związane z rozwodnieniem udziału  

Spółka nie wyklucza możliwości przeprowadzenia kolejnych emisji akcji, w wyniku czego 
udział Inwestora w łącznej liczbie akcji i łącznej liczbie głosów w Spółce może ulec 
zmniejszeniu w przyszłości. Dodatkowo, nowe akcje mogą zostać uprzywilejowane co do 
głosu lub dywidendy w granicach określonych przepisami prawa, co doprowadzi do 
dalszego faktycznego rozwodnienia udziału Inwestora, odpowiednio, w zysku lub ogólnej 
liczbie głosów Emitenta. 

5.19. Ryzyko związane ze zmianą struktury akcjonariatu  

W przypadku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w przyszłości i związanej 
z tym zmiany struktury akcjonariatu może dojść do sytuacji, w której Zarząd przestanie 
mieć większość głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Taka sytuacja może 
skutkować podjęciem decyzji niespójnych z obecną strategią rozwoju Spółki. 
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5.20. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Oferowane 

Inwestowanie w akcje na rynku kapitałowym jest obarczone istotnie wyższym ryzykiem, 
niż to związane z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa  
w funduszach inwestycyjnych, m.in. ze względu na potencjalnie ograniczoną płynność akcji 
oraz trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim 
terminie. 

Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, inwestor 
powinien rozważyć ryzyka dotyczące działalności Spółki oraz rynku, na którym ona 
funkcjonuje. Czynniki ryzyka opisane w niniejszym dokumencie nie stanowią zamkniętej 
listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi,  
z punktu widzenia Emitenta elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem 
decyzji inwestycyjnej. Należy być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność 
warunków działalności gospodarczej również inne, nieujęte w niniejszym dokumencie 
czynniki mogą wpływać na działalność Spółki. Inwestor powinien rozumieć, że 
zrealizowanie ryzyk związanych z działalnością Emitenta może mieć negatywny wpływ na 
sytuację finansową Spółki czy jej pozycję rynkową i może skutkować utratą części lub 
całości zainwestowanego kapitału.  

5.21. Ryzyko utraty całości lub części kapitału  

Duża część przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju nie odnajduje się w realiach 
rynkowych i biznesowych, co skutkuje koniecznością zakończenia działalności. Inwestując  
w projekt na wczesnym etapie rozwoju istnieje duże prawdopodobieństwo, że Inwestor 
utraci zainwestowane środki w całości lub części. Inwestor nie powinien inwestować więcej 
kapitału, niż jest w stanie stracić bez utraty standardu życia. 

5.22. Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Akcje Oferowane 

Każdy podmiot rozważający inwestycję w Akcje Oferowane powinien ustalić, czy inwestycja 
jest dla niego odpowiednią w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy 
potencjalny inwestor powinien: (i) posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do 
dokonania właściwej oceny Akcji Oferowanych oraz korzyści i ryzyka związane  
z inwestowaniem w akcje; (ii) posiadać znajomość oraz dostęp do odpowiednich narzędzi 
analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego sytuacji finansowej, 
inwestycji w Akcje Oferowane oraz wpływu inwestycji na jego ogólny portfel inwestycyjny; 
(iii) posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich 
rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje Oferowane; (iv) w pełni rozumieć 
warunki Oferty oraz posiadać znajomość rynków finansowych; (v) posiadać umiejętność 
oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych scenariuszy 
rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników, które 
mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyka.  

5.23. Ryzyko niedojścia Oferty do skutku 

Oferta może nie dojść do skutku w przypadku odwołania jej przez Emitenta lub odstąpienia 
przez niego od jej przeprowadzenia. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków 
wpłaconych tytułem nabycia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek  
i odszkodowań.  

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji nie dojdzie do skutku, 
jeżeli: 
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1) Nie zostanie subskrybowana co najmniej minimalna liczba Akcji Oferowanych,  
tj. 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) Akcji Oferowanych, albo 

2) Emitent nie dokona przydziału subskrybowanych Akcji Oferowanych, albo 

3) nastąpią inne przeszkody prawne lub faktyczne uniemożliwiające zamknięcie emisji 
Akcji Oferowanych. 

W przypadku wystąpienia ww. sytuacji może dojść do zamrożenia środków finansowych na 
pewien czas i utraty potencjalnych korzyści przez inwestorów wpłacone kwoty na Akcje 
Oferowane zostaną zwrócone bez żadnych odsetek i odszkodowań. 

5.24. Ryzyko zawieszenia lub odstąpienia od Oferty 

Zarząd Emitenta może podjąć decyzję o zawieszeniu lub odwołaniu Oferty po jej 
rozpoczęciu. Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje, Emitent może podjąć 
decyzję o zawieszeniu albo odstąpieniu od Oferty bez podawania przyczyn. Po rozpoczęciu 
przyjmowania zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu albo odwołaniu Oferty, 
gdy zaistnieją przesłanki, które w jego opinii wskazywać będą na zasadność zawieszenia 
Oferty lub jej odwołania. 

Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta to informacja o zawieszeniu Oferty 
zostanie przekazana do publicznej wiadomości w ten sam sposób, co niniejszy dokument. 

Zawieszenie Oferty Publicznej spowoduje przesunięcie terminów Oferty, w tym terminu 
przydziału Akcji Oferowanych. 

Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania 
nowych terminów Oferty, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej 
wiadomości w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem, że jeżeli zawieszenie Oferty 
nastąpiło po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, nowe terminy nie mogą być dłuższe, niż 
trzy miesiące od dnia otwarcia publicznej subskrypcji. 

Informacja o odwołaniu Oferty zostanie podana niezwłocznie do publicznej wiadomości  
w trybie, w jakim został opublikowany niniejszy dokument. 

W przypadku wycofania Oferty Akcji Oferowanych w trakcie trwania subskrypcji, 
inwestorzy przestają być związani złożonymi zapisami na Akcje Oferowane, a środki 
pieniężne przekazane tytułem wpłaty na Akcje Oferowane podlegają zwrotowi. 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia, odwołania lub zawieszenia przez Emitenta 
Oferty, czego konsekwencją byłby brak możliwości nabycia przez inwestorów Akcji 
Oferowanych, mimo zaangażowania czasu i środków w podjęcie decyzji inwestycyjnej, 
inwestorzy będą narażeni na potencjalne zamrożenie na pewien czas środków wpłaconych 
na nabycie Akcji Oferowanych. 

5.25. Ryzyko zmiany harmonogramu Oferty lub możliwości wystąpienia 
nieprzewidzianych opóźnień w jego realizacji 

Nie można wykluczyć, że harmonogram Oferty nie ulegnie zmianie. Emitent może podjąć 
decyzję o zmianie terminów Oferty, w tym wydłużenia lub skrócenia terminu przyjmowania 
zapisów, przy czym skrócenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić tylko  
w przypadku subskrybowania wszystkich Akcji Oferowanych. 

W przypadku zmiany terminu składania zapisów na Akcje Oferowane informacja ta zostanie 
podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało udostępniony niniejszy 
dokument. 
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Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia 
terminów przyjmowania zapisów, w sytuacji gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych 
złożonymi zapisami będzie mniejsza, niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty. Termin 
ten, stosownie do 438 § 1 KSH nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia 
subskrypcji. W przypadku wydłużenia terminów zapisów do publicznej wiadomości zostanie 
podana stosowna informacja w sposób w jaki zostało opublikowany niniejszy dokument. 

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

Emitent wskazuje, że wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia 
formularza zapisu oraz niepodpisania lub niedostarczenia go Spółce w sposób określony w 
niniejszym dokumencie ponosi osoba dokonująca zapisu. Ponadto, niedokonanie wpłaty  
w określonym terminie skutkuje nieważnością zapisu. 

5.27. Ryzyko związane ze sformalizowaniem podwyższenia kapitału 
zakładowego Emitenta 

Nie można wykluczyć, że sąd rejestrowy przyjmując inną interpretację przepisów, 
zakwestionuje Uchwałę Emisyjną bądź prawidłowość przeprowadzonego procesu 
subskrypcji i akcji promocyjnej, co może skutkować oddaleniem wniosku  
o rejestracje podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji 
Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. 

5.28.Ryzyko związane z niezarejestrowaniem przez Sąd podwyższenia kapitału 
zakładowego 

Nabywcy Akcji Oferowanych powinni być świadomi istnienia ryzyka niedokonania przez sąd 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji 
Oferowanych. Emitent dołoży należytej staranności w zakresie sporządzenia i złożenia do 
sądu stosownego wniosku we właściwym terminie. Jednakże nie można wykluczyć 
niepodjęcia przez sąd postanowienia w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału.  
W takim przypadku Emitent zwróci osobom, którym zostaną przydzielone Akcje Oferowane 
kwotę równą wartości wpłaty na poczet objęcia Akcji Oferowanych jednak bez żadnych 
odsetek i odszkodowań. 

5.29.Ryzyko związane z brakiem rejestracji akcji serii C oraz akcji serii D 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu sąd rejestrowy nie dokonał jeszcze 
rejestracji podwyższeń kapitału zakładowego Spółki dokonanych na podstawie Uchwały w 
sprawie emisji akcji serii C oraz Uchwały emisji akcji serii D. Nie można wykluczyć wpływu 
braku rejestracji powyższych uchwał na proces rejestracji podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki na skutek emisji Akcji Oferowanych, co może skutkować aktualizacją 
ryzyk wskazanych w punktach 5.27 i 5.28 powyżej. 

5.30.Ryzyko sankcji w związku z ofertą  

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku  
z ofertą publiczną dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przez Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej Ofercie,  
w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego 
naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo  
w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa poniżej, KNF może: 

1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo przerwanie jej 
przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 
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2) zakazać rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo dalszego jej prowadzenia, lub 

3) opublikować, na koszt Emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z 
prawem działaniu w związku z Ofertą lub subskrypcją. 

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą lub subskrypcją 
dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 
Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie lub subskrypcji  
w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego jest niewielka, Komisja może wydać 
zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia Emitent lub 
oferujący powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo przerywa 
jej przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne 
do usunięcia tych naruszeń. 

W związku z daną ofertą publiczną lub subskrypcją Komisja może wielokrotnie zastosować 
środki przewidziane powyżej. 

W przypadku niewykonania nakazu, o którym mowa w pkt 1 powyżej albo naruszenia 
zakazu wskazanego w pkt 2 KNF może - na podstawie art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie - 
nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5.000.000 zł. 

Art. 18. Ustawy o Ofercie upoważnia KNF do zastosowania środków, o których mowa w art. 
16 także w przypadku gdy: 

1) oferta publiczna lub subskrypcja papierów wartościowych, dokonywane na 
podstawie tej Oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku 
regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów; 

2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania 
bytu prawnego Emitenta; 

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

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

Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16 i 18 
Ustawy o Ofercie komunikat o ich zastosowaniu zamieszcza się - zgodnie z art. 18a ust. 3. 
na stronie internetowej KNF. 

5.31. Ryzyko sankcji związanych z reklamą Oferty  

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 22 ust. 
2-4 Rozporządzenia Prospektowego przez Emitenta, oferującego, podmiot, o którym mowa 
w art. 11a ust. 2 Ustawy o Ofercie, lub inne podmioty działające w ich imieniu lub na ich 
zlecenie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja 
może: 

1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia prowadzenia reklamy lub przerwanie jej 
prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, wskazując 
nieprawidłowości, które należy usunąć w tym okresie, lub 
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2) zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania,  
w szczególności w przypadku, gdy wskazane przez Komisję nieprawidłowości nie 
zostały usunięte w terminie określonym w pkt 1, lub 

3) opublikować, na koszt emitenta, oferującego lub podmiotu, o którym mowa w art. 
11a ust. 2 Ustawy o Ofercie, informację o niezgodnym z prawem rozpowszechnianiu 
reklamy, wskazując naruszenia prawa. 

W związku z udostępnianiem informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Komisja może 
wielokrotnie zastosować środki przewidziane powyżej. 

5.32. Inne ryzyka związane z tzw. crowdfundingiem udziałowym 

Akcja promocyjna dotycząca Oferty odbywa się w ramach tzw. crowdfundingu udziałowego 
(ang. equity crowdfunding). Poza regulacjami dotyczącymi publicznej oferty papierów 
wartościowych, crowdfunding udziałowy nie został kompleksowo uregulowany prawnie. 
Tym samym istnieje ryzyko związane z pojawieniem się nowych przepisów, które mogą 
utrudnić lub uniemożliwić zakończenie Oferty, co może przesądzić o niedojściu Oferty do 
skutku. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem objęcia 
Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. 

Negatywny wpływ na Ofertę może również mieć zmiana interpretacji przepisów prawa 
dotyczących Oferty. Zmianie ulec mogą także stanowiska, opinie lub zalecenia organów 
publicznych, w tym organów nadzoru, dotyczące sposobu prowadzenia Oferty i jej 
promocji.  

5.33. Ryzyko ograniczonej płynności Akcji Oferowanych 

Akcje Oferowane nie będą bezpośrednio po przeprowadzeniu Oferty przedmiotem 
ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w zorganizowanym systemie obrotu. Płynność 
Akcji Oferowanych może być istotnie ograniczona. Oznacza to, że sprzedaż Akcji 
Oferowany może wiązać się z koniecznością samodzielnego poszukiwania przez Inwestora 
nabywcy Akcji Oferowanych. W związku z powyższym mogą występować trudności  
w zakupie bądź sprzedaży dużej liczby Akcji Oferowanych, co może przyczynić się 
odpowiednio do znaczącego wzrostu lub znaczącego spadku ich ceny, a w skrajnych 
przypadkach do braku możliwości ich zakupu bądź sprzedaży.!  
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OŚWIADCZENIE EMITENTA 

Działając w imieniu Emitenta, oświadczamy, że zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i przy 
dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym 
dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Podmiotem 
odpowiedzialnym za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych  
w niniejszym dokumencie jest wyłącznie Emitent. 

 

Katowice, dnia 9 czerwiec 2021 roku 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZAŁĄCZNIKI 

1) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS Emitenta; 

2) Treść Uchwały Emisyjnej;  

3) Statut Spółki;  

4) Sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok.  

5) Sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - INFORMACJA ODPOWIADAJĄCA ODPISOWI AKTUALNEMU Z KRS 
EMITENTA 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – TREŚĆ UCHWAŁY EMISYJNEJ  

Uchwała nr 01/06/2021 

Zarządu Netsu Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Katowicach dnia 1 czerwca 2021 r. 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego z wyłączeniem w całości 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i 
zmiany Statutu Spółki 

 

Zarząd Spółki pod firmą Netsu Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na 
podstawie upoważnienia zawartego w § 3a Statutu Spółki oraz na podstawie art. 446 
§ 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz mając na uwadze, że mocą Uchwały nr 
03/05/2021 z dnia 31 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na 
pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w 
stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 3.000,00 zł 
(słownie: trzy tysiące złotych) i nie większą niż 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy 
złotych) tj. do kwoty nie większej niż 1.254.520,80 zł (jeden milion dwieście 
pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych i osiemdziesiąt groszy). 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 
zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej, niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) i nie 
więcej, niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 do nie 
większego niż 300000 („Akcje Serii E”). 

3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii E zostaje ustalona na kwotę 6,70 zł (sześć 
złotych i siedemdziesiąt groszy). Stosownie do § 3a ust. 3 Statutu Spółki uchwała 
Zarządy w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji nie wymaga zgody Rady 
Nadzorczej.  

4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi 
akcjami, tj.:  

1) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 
Akcje serii E najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego 
Zgromadzenie w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie 
począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku 
obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpiła rejestracja 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii E;  

2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 
Akcje serii E w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale 
Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie 
począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii E, tzn. od dnia 
1 stycznia tego roku obrotowego. 
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5. Akcje serii E będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.  

6. Wszystkie Akcje serii E zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji otwartej, o 
której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty 
publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma 
być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub 
dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 
2003/71WE („Rozporządzenie Prospektowe”).  

7. W związku z faktem, że łączna wartość oferty publicznej Akcji serii E łącznie z 
ofertami publicznymi instrumentów finansowych przeprowadzanymi przez Spółkę 
na terytorium Unii Europejskiej w poprzednich 12 miesiącach kalendarzowych, 
będzie mniejsza, niż 1 000 000 euro, do oferty publicznej Akcji serii E nie ma 
zastosowania Rozporządzenie Prospektowe. Jednakże jako, że zakładane wpływy 
brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej z tytułu emisji Akcji serii E, liczone 
według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić będą nie mniej niż 100 000 
euro i mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać 
z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w 
okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą 
mniejsze niż 1 000 000 euro, wymaga ona udostępnienia do publicznej wiadomości 
dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, o którym mowa w art. 37a 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych. 

8. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2 
powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji 
otwartej (oferty publicznej).  

9. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu 
rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 
kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. 

10. Zarząd Spółki określi ostateczne terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji 
serii E w ramach terminów przewidzianych przepisami prawa. Zarząd Spółki określi 
również szczegółowe zasady subskrypcji i przydziału Akcji serii E.  

 

§ 2. 

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru 
Akcji Serii E. Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii E w całości następuje na podstawie § 3a 
ust. 4 Statutu Spółki, za uprzednią zgodą wyrażoną w Uchwale Nr 03/05/2021 Rady 
Nadzorczej Spółki z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie w 
całości prawa poboru w stosunku  dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji 
serii E. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki 
jako, że ma na celu sprawne przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii oraz 
dynamiczny i efektywny rozwoju przyszłych projektów Spółki. Pozbawienia prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy jest niezbędne w celu optymalizacji procesu 
pozyskiwania finansowania od podmiotów zewnętrznych, co powinno pozytywnie wpłynąć 
na prowadzoną przez Spółkę działalność. Powyższe pozwoli na sprawne pozyskiwanie 
środków od nowych inwestorów w ramach oferty publicznej. Pozbawienie akcjonariuszy 
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prawa poboru oraz ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii E w wysokości 6,70 zł (słownie: 
sześć złotych i siedemdziesiąt groszy) posiada pełne ekonomiczne uzasadnienie, jak 
również jest pożądane z punktu widzenia najlepszego interesu Spółki,  co za tym idzie – 
również jej akcjonariuszy. 

§ 3. 

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej 
uchwale, zmienia się dotychczasową treść Statutu Spółki, w ten sposób że:  

a) § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 

§ 3 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej, niż 1.254.520,80 zł (jeden milion 
dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych i osiemdziesiąt 
groszy) i dzieli się: 

a. 10.400.000 (dziesięć milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda).  

b. 86.900 (osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii B o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

c. 1.175.203 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzy) akcji na 
okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.  

d. nie więcej niż 583.105 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięć) akcji na 
okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

e. nie mniej, niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) i nie więcej, niż 300.000 (trzysta 
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 do nie większego niż 300000.” 

b) dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:  

 „2a. Akcje serii E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym”  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego 
oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą 
uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Przewodniczący stwierdzić, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 100,00 % (sto 
procent) głosów, w związku z tym powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie.   
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ZAŁĄCZNIK NR 3 – STATUT SPÓŁKI 

Poniżej przedstawiona treść Statutu Spółki obejmuje zmiany dokonane na podstawie 
Uchwały w sprawie emisji akcji serii C, Uchwały Emisji akcji serii D oraz Uchwały Emisyjnej. 
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu zmiany te nie zostały jeszcze 
zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1. 

1. Firma Spółki brzmi: NETSU Spółka Akcyjna.  
2. Spółka może używać skrótu firmy NETSU S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.  
3. Siedzibą Spółki jest Miasto Katowice. 
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.  
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza 

granicami. 
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  
7. Założycielem Spółki jest Berg Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

(wcześniej – Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna). 
PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI  

§ 2. 
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

a) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,  
b) PKD 25.39.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego 

ogrzewania gorącą wodą,  
c) PKD 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,  
d) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,  
e) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,  
f) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,  
g) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych 

i klimatyzacyjnych,  
h) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,  
i) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń 

przemysłowych, statków i samolotów,  
j) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,  
k) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
l) PKD 74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,  
m) PKD 71.2 Badania i analizy techniczne,  
n) PKD 73.1 Reklama,  
o) PKD 73.2 Badanie rynku i opinii publicznej,  

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych 
przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed 
podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia 
konkretnej działalności.  

3. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie 
zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta 
większością 2/3 (dwóch trzecich głosów) w obecności akcjonariuszy reprezentujących 
co najmniej połowę kapitału zakładowego.  

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE  
§ 3. 
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1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.048.690,00 zł (jeden milion 
czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:  
a. 10.400.000 (dziesięć milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o 

wartości nominalnej10 gr (dziesięć groszy) każda,  
b. 86.900 (osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii B o 

wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.  
c. 1.175.203 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzy) akcji na 

okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.  
d. nie więcej niż 583.105 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięć) akcji na 

okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 
e. nie mniej, niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) i nie więcej, niż 300.000 (trzysta tysięcy) 

akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 
każda, o numerach od 000001 do nie większego niż 300000.” 

2. Akcje serii A, B, C  i D zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym.  
2a. Akcje serii E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.  
 

§ 3a. 
1. Zarząd jest upoważniony do dokonywania jednego albo większej liczby podwyższeń 

kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 786.517,50 zł (siedemset 
osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemnaście złotych i pięćdziesiąt groszy). 
Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech 
lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów 
subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu wpływającym nie później niż trzy 
lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.  

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje 
zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne. 

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian 
za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, 
nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.  

4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w 
oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, 
ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub części. 

ORGANY SPÓŁKI  
§ 4. 

Organami Spółki są: 
1. Zarząd Spółki,  
2. Rada Nadzorcza,  
3. Walne Zgromadzenie. 

A. ZARZĄD 
§ 5. 

1. Zarząd Spółki liczy się od jednego do trzech członków.  
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala 

liczbę członków i ich funkcje, z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powołany 
zostanie przy podpisaniu niniejszego statutu.  

3. Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę 
reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady 
Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w 
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uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy spółką a 
członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. 

4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest 
wspólna.  

5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe 
za ostatni rok ich urzędowania.  

6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.  
§ 6. 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.  
2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.  
3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu 

określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.  
4. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji 

pozostałych organów Spółki. 
§ 7. 

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie 
lub każdy z pozostałych członków Zarządu wspólnie z Prezesem Zarządu. 

§ 8.  
Członek Zarządy nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami 
konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki 
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w 
innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także 
udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka 
zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego 
członka zarządu.  

B. RADA NADZORCZA 
§ 9. 

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.  
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu 

Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie 
Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i 
sposób wykonywania czynności przez Radę. 

3. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, powoływanych i 
odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem pierwszego składu Rady 
Nadzorczej, który powołany zostanie przy podpisaniu niniejszego Statutu. 

4. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej mandat członka Rady Nadzorczej 
wygaśnie wobec złożenia przez niego rezygnacji, na skutek śmierci lub wystąpienia 
innych nadzwyczajnych okoliczności, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w 
drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności 
sprawować będzie do chwili zatwierdzenia wyboru Rady Nadzorczej przez najbliższe 
Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej. 
Brak zatwierdzenia kooptacji przez najbliższe Walne Zgromadzenie równoznaczny 
będzie z wygaśnięciem mandatu dokooptowanego członka Rady Nadzorczej.  

5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. 
6. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. 
7. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji 
oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.  

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. 
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§ 10. 
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 
§ 11. 

1. Rada sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 
działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes 
Spółki.  

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 
a) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji; 
b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego 

Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględnić, czy istnieją 
okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana 
biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez 
zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; 
ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego 
podmiotu dokonującego badania;  

c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki; 
d) zawieranie umów z członkami Zarządu; 
e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu; 
f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; 
g) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich 

członków Zarządu Spółki; 
h) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do 

czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować 
swoich czynności; 

i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; 
j) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia; 
k) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki 

nie zwoła go w terminie; 
l) zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za 

wskazane, a zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) 
tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę.  

 
§ 12. 

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 
razy w roku obrotowym. 

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że wszyscy 
członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na 
odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki, w miejscu wskazanym w piśmie zwołującym 
posiedzenie Rady Nadzorczej. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, 
którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści 
oświadczenia obejmującego zgodę. 

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym 
mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich 
nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.  

4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku 
jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, przewodniczącego posiedzenia 
wybiera Rada. 
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5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej 
połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają 
zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały 
Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 
Środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy 
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i 
mogli nad nim głosować. 

7. Członkowie Rady mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka 
Rady Nadzorczej.  

 
C. WALNE ZGROMADZENIE  

§ 13. 
Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne. 
 

§ 14. 
Walne Zgromadzenie odbywają się w siedzibie Spółki oraz w Gdańsku, Czeladzi, Kuźnicy i 
Grzybowie. 
 

§ 15. 
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile 

przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. 
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o 

rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość ¾ (trzech czwartych) głosów oddanych.  
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z 

obecnych uprawnionych do głosowania.  
 

§ 16. 
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego 

nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania 
wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie 
otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 

2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb 
prowadzenia obrad.  

 
§ 17. 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 
b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, 
c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków, 
d) podejmowanie uchwały w sprawie postanowienia dotyczącego roszczeń o 

naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu 
Zarządu albo nadzoru,  

e) podejmowanie uchwały w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub 
jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa 
rzeczowego, 

f) obniżenie lub umorzenie kapitału zakładowego,  
g) rozwiązanie Spółki, 
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h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,  
i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich 

wynagrodzenia, z wyjątkiem pierwszego składu Rady Nadzorczej, który powołany 
zostanie przy podpisaniu niniejszego statutu. 

j) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,  
k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub 

Zarząd,  
l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut. 

2. Nabycia i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego 
prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub 
ograniczonym prawie, a także zawarcie umowy o emisję obligacji oraz subemisję akcji 
nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

 
RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 

§ 18. 
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 
2017 roku.  
 

§ 19.  
1. Spółka tworzy: 

a) kapitał zakładowy,  
b) kapitał zapasowy,  
c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem. 

 
§ 20. 

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej osiem procent zysku za dany rok 
obrotowy. 

2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 
(jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.  

3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału 
zakładowego – w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być 
wykorzystana na pokrycie strat bilansowych. 

§ 21. 
Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na: 
- pokrycie strat za lata ubiegłe,  
- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne 
Zgromadzenie,  
- inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. 

§ 22. 
1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne 

Zgromadzenie. 
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustal się listę akcjonariuszy 

uprawnionych do dywidendy za danych rok obrotowy. 
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie 

spółek handlowych. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 23. 
Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

§ 24. 
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W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem będą miały zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących Spółek aktów prawnych.  
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