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Emitent
Firma:

HURTIMEX Spółka Akcyjna

Kraj:

Polska

Siedziba:

Łódź

Adres:

90-640 Łódź; ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42

Numer KRS:

0000296042

Oznaczenie Sądu:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

REGON:

004334784

NIP:

7290110662

Telefon:

(0-42) 639 15 61, 639 15 60

Telefon/faks:

(0-42) 639 15 77

E-mail:

hurtimex@hurtimex.com.pl

Strona internetowa:

http://www.hurtimex.com.pl

Na podstawie Memorandum Informacyjnego w trybie oferty publicznej oferowanych jest:
•

4.000.000 nowoemitowanych Akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej
0,10 zł kaŜda Akcja i cenie emisyjnej 0,70 zł kaŜda.

Akcje serii C oferowane są z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
Emitent zamierza ubiegać sie o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku NewConnect:
•

4.000.000 Akcji serii B;

•

od 1 do 4.000.000 Akcji serii C;

•

od 1 do 4.000.000 Praw do Akcji serii C.

Nie istnieją ograniczenia przedmiotowe
wymienionych papierów wartościowych.

lub

podmiotowe

oferowania

lub

zbywania

wyŜej

Podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantujący), ze wskazaniem zabezpieczenia
Do dnia sporządzenia Memorandum Emitent nie zawarł umów z podmiotami, które podjęłyby się
zabezpieczenia (gwarantowania) emisji Akcji serii C na zasadach wiąŜącego zobowiązania.
Walne Zgromadzenie Spółki upowaŜniło Zarząd do podjęcia, za zgodą Rady Nadzorczej decyzji, w
przedmiocie zawarcia ewentualnych umów o subemisję inwestycyjną lub usługową.
Cena emisyjna oferowanych papierów wartościowych
Cena emisyjna Akcji serii C ustalona przez Zarząd wynosi 0,70 zł za Akcję.
Oferowanie papierów wartościowych objętych niniejszym Memorandum odbywa się
wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum, które jest
jedynym prawnie wiąŜącym dokumentem zawierającym informacje o papierach
wartościowych, ich ofercie i emitencie.
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Oferta publiczna papierów wartościowych objętych niniejszym Memorandum następuje
w trybie zawiadomienia, o którym mowa w art. 42 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z tym Emitent nie występował o
zatwierdzenie Memorandum przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Zawiadomienie zostało złoŜone do Komisji Nadzoru Finansowego dnia 8 lipca 2008 r.
Oferujący:

Firma:

Dom Maklerski POLONIA NET Spółka Akcyjna

Siedziba:

Kraków

Adres:

31-034 Kraków, ul. Lubicz 3/215

Telefon:

(012) 426-25-15

Faks:

(012) 411-17-66

E-mail:

biuro@polonia.com.pl

Strona internetowa:

http:/www.polonia.com.pl

Przeprowadzenie subskrypcji lub sprzedaŜy nie nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję
usługową.
Doradca Finansowy, Autoryzowany Doradca NewConnect:

Firma:

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna

Siedziba:

Łódź

Adres:

91-071 Łódź; ul. Ogrodowa 72/74

Telefon:

(0-42) 253 45 62, 253 45 61,

Telefon/faks:

(0-42) 253 45 60

E-mail:

sekretariat@dfp.pl

Strona internetowa:

http://www.dfp.pl

Tryb informowania o zmianach zawartych w Memorandum w okresie jego waŜności
W wypadku zmiany danych zawartych w Memorandum w okresie jego waŜności, Emitent sporządzi
aneks do Memorandum i udostępni go na stronach internetowych: www.hurtimex.com.pl
www.dfp.pl, www.polonia.com.pl oraz www.newconnect.pl.

Niniejsze Memorandum zostało sporządzone w Łodzi, dnia 31 maja 2008
r. i zawiera dane aktualizujące jego treść na dzień 31 lipca 2008 r.
Termin waŜności Memorandum wynosi 12 miesięcy od dnia jego
udostępnienia po raz pierwszy do publicznej wiadomości.
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1.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

1.1.

Ryzyko związane z dostawcami zagranicznymi

Spółka od kilku lat, celem zmniejszenia kosztów działalności zleca wykonywanie produkcji na
Dalekim Wschodzie (Chiny, Indie). Zakup gotowych towarów pochodzących z importu stanowi
około 60% oferowanej przez Emitenta kolekcji. Ze struktury głównych zagranicznych dostawców
Spółki wynika, Ŝe udział procentowy największego dostawcy Emitenta w kosztach zakupu ogółem
wyniósł w 2006 r. - 7,31%, a w 2007 r. - 6,54%. Udział kaŜdego z pozostałych dostawców nie
przekroczył 5% w kosztach zakupu ogółem. Uznaje się więc, Ŝe ryzyko uzaleŜnienia się Emitenta od
dostawców z krajów Dalekiego Wschodu jest niewielkie. Ze względu na odległość dzielącą
producentów (Chiny, Indie) od rynków zbytu (Polska) i związany z tym długi okres transportu
towarów do Polski występuje ryzyko opóźnień w dostawach i w konsekwencji zbyt późne
wprowadzanie towarów z kolekcji sezonowych do sprzedaŜy.

1.2.

Ryzyko utraty kluczowych pracowników

Działalność Emitenta oraz jego perspektywy rozwoju zaleŜą w duŜej mierze od wiedzy
i doświadczenia wysoko kwalifikowanej kadry pracowniczej. Jest to właściwość charakterystyczna
dla wielu przedsiębiorstw o profilu działalności zbliŜonym do profilu działalności Emitenta. Główną
metodą na pozyskiwanie pracowników jest oferowanie im konkurencyjnych warunków pracy i płacy.
Istnieje ryzyko, Ŝe odejście kluczowych pracowników mogłoby spowodować opóźnienie
w prowadzonym przez Spółkę toku działalności. Chcąc przeciwdziałać takim sytuacjom w Spółce
tworzone są optymalne systemy motywacyjne, budujące pozytywne relacje z jej pracownikami,
mające na celu ograniczenie fluktuacji kadr, a tym samym utrzymanie stabilnego zaplecza
wykwalifikowanych pracowników, posiadających odpowiednie doświadczenie w branŜy.

1.3.

Ryzyko związane ze zróŜnicowaniem wyników finansowych w skali
roku

BranŜa odzieŜowa wymaga bardzo duŜej dynamiki oraz elastyczności na zmiany jakie dyktuje
rynek. Wartość przychodów ze sprzedaŜy Emitenta charakteryzuje sezonowość, która dzielona jest
na dwa okresy sprzedaŜy: wiosna-lato i jesień-zima. W sześciomiesięcznym okresie dwóch pór roku
największy popyt na produkty i towary jest w czterech miesiącach (marzec-czerwiec oraz sierpieńlistopad), pozostałe dwa miesiące to okres wejścia kolekcji do sklepów oraz okres wyprzedaŜy
posezonowej. Popyt na produkty i towary Emitenta jest równieŜ wyŜszy w miesiącu grudniu okresie świątecznym. Emitent stara się minimalizować efekty znacznych wahań wyników
finansowych poprzez politykę sezonowych „wyprzedaŜy kolekcji”.

1.4.

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego 70,55% kapitału zakładowego
Spółki naleŜy do osób zarządzających i nadzorujących przedsiębiorstwem Emitenta (akcje naleŜące
do wyŜej wymienionych osób stanowią odpowiednio 75,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki). Po zarejestrowaniu podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 4.000.000
Akcji serii C, przy załoŜeniu Ŝe wyŜej wymienione osoby nie będą uczestniczyły w publicznej ofercie
Akcji serii C, do Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Emitenta naleŜeć będzie 50,39%
kapitału zakładowego, co uprawniać ich będzie do 60,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki. W efekcie osoby te nadal będą miały moŜliwość wywierania znacznego wpływu na
działalność Emitenta i realizację przez niego strategii rozwoju Spółki. NaleŜy zaznaczyć, iŜ
zamiarem głównych akcjonariuszy Emitenta jest dąŜenie do ciągłego rozwoju Spółki. Emitent
wskazuje jednocześnie, Ŝe dwóch z pięciu Członków Rady Nadzorczej (Pan Bogdan Kopeć oraz Pani
Krystyna Kopeć) są to osoby bliskie w stosunku do Pana Jarosława Kopcia – Prezesa Zarządu
Spółki.
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1.5.

Ryzyko wynikające z powiązań rodzinnych zachodzących pomiędzy
członkami organów zarządzających i nadzorczych Emitenta

Emitent wskazuje, Ŝe dwóch z pięciu Członków Rady Nadzorczej (Pan Bogdan Kopeć Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Pani Krystyna Kopeć - Członek Rady Nadzorczej) są osobami
bliskimi w stosunku do Pana Jarosława Kopcia – Prezesa Zarządu Spółki. Pan Jarosław Kopeć jest
synem Pana Bogdana Kopcia oraz Pani Krystyny Kopeć (Pan Bogdan Kopeć i Pani Krystyna Kopeć
są małŜeństwem). WyŜej wymienione osoby są jednocześnie akcjonariuszami Emitenta i posiadają
łącznie 11.855.000 Akcji Spółki, stanowiących odpowiednio 67,55% w kapitale zakładowym Spółki i
74,10% w głosach na jej Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariuszem Spółki posiadającym 12,45%
kapitału zakładowego i 13,41% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest takŜe Pan Marcin
Kopeć (brat Pana Jarosława Kopcia – Prezesa Zarządu Spółki oraz syn Pana Bogdana Kopcia –
Przewodniczącego Rady i Pani Krystyny Kopeć – Członka Rady Nadzorczej Spółki), który nie
wchodzi w skład organów zarządzających i nadzorczych ani osób zarządzających wyŜszego szczebla
Emitenta.
Wobec powiązań rodzinnych określonych osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki istnieje ryzyko ich oddziaływania na funkcjonowanie tych organów.
Ryzyko powyŜsze ograniczone jest uprawnieniami kontrolnymi Walnego Zgromadzenia Spółki oraz
akcjonariuszy mniejszościowych w szczególności, prawo do Ŝądania zwołania Walnego
Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad (art. 400 KSH) oraz prawo
do Ŝądania informacji (art. 428 KSH).
Emitent wskazuje jednakŜe, Ŝe dwie spośród wszystkich wymienionych powyŜej osób są związane
ze Spółką od początku jej istnienia. Pani Krystyna Kopeć była jednym z załoŜycieli Spółki i wraz z
Panem Bogdanem Kopciem wchodziła w skład pierwszego Zarządu Spółki. Osoby te przyczyniły się
do rozwoju firmy w oparciu o realizację własnej misji i strategii działania. Dbając o przejrzystość
struktur funkcjonowania, dąŜąc do osiągnięcia określonej specjalizacji rynkowej Spółka uzyskała
status wiarygodnego partnera, a oferowane przez nią pod markami „tup-tup” i „HOOP” produkty
identyfikację wysokiej jakości. Obecny udział Pana Jarosława Kopcia w zarządzaniu Spółką, w opinii
Emitenta ugruntował ciągłość i stabilność jej działania, stał się takŜe potwierdzeniem
zaangaŜowania w dąŜeniu do umacniania pozycji Spółki na rynku i wzrostu jej wartości.

1.6.

Ryzyko konfliktu interesów wynikające z faktu, iŜ DFP Doradztwo
Finansowe SA jest jednocześnie bezpośrednio i pośrednio
akcjonariuszem Emitenta oraz jego Autoryzowanym Doradcą

DFP Doradztwo Finansowe SA, Autoryzowany Doradca Emitenta, posiada w HURTIMEX SA
bezpośrednio 57.120 Akcji serii B Emitenta, które stanowią 0,57% kapitału zakładowego Spółki i
uprawniają do 57.120 głosów na jej Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,36% łącznej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Ponadto, DFP Doradztwo Finansowe SA posiada
pośrednio, tj. poprzez DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna – Private Equity Fund Spółkę
Komandytowo – Akcyjną, w której pełni funkcję komplementariusza, 300.000 Akcji Emitenta,
stanowiących 3,00% kapitału zakładowego Spółki i dających 300.000 głosów na Walnym
Zgromadzeniu HURTIMEX SA, uprawniających do 1,88% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.
W związku z tym, Ŝe DFP Doradztwo Finansowe SA jest równieŜ Autoryzowanym Doradcą oraz
Doradcą Finansowym HURTIMEX SA, współtworzącym niniejsze Memorandum Informacyjne i tym
samym jest podmiotem współodpowiedzialnym za zamieszczenie w nim rzetelnych i prawdziwych
informacji o Spółce, istnieje potencjalny konflikt interesów związany z powyŜszym faktem.
DFP Doradztwo Finansowe SA nie jest, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 38) ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), znaczącym
inwestorem w HURTIMEX SA (DFP Doradztwo Finansowe SA, w sposób bezpośredni i pośredni,
posiada Akcje Emitenta stanowiące łącznie 3,57% kapitału zakładowego Spółki i dające łącznie
2,24% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta) i z uwagi na udział DFP Doradztwo
Finansowe SA w głosach w organie stanowiącym Emitenta, który jest mniejszy niŜ 20%, nie
-9-

Memorandum Informacyjne – HURTIMEX SA
wywiera znaczącego wpływu ani równieŜ nie sprawuje współkontroli nad jednostką podlegającą
ocenie (Emitent).
Obowiązki wynikające z faktu wpisania DFP Doradztwo Finansowe SA na Listę Autoryzowanych
Doradców, a takŜe długoletnie doświadczenie DFP Doradztwo Finansowe SA, w tym takŜe osób
reprezentujących Autoryzowanego Doradcę, w zakresie przygotowywania dokumentów związanych
z ofertami publicznymi na rynku kapitałowym (DFP Doradztwo Finansowe SA pełniło funkcję
Doradcy Finansowego dla kilku spółek publicznych i było sporządzającym prospekty emisyjne w
związku z wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu regulowanego na GPW, w tym m.in.
Rainbow Tours SA, Kompap SA) nakazują wykonywać i potwierdzają rzetelne wykonywanie przez
DFP Doradztwo Finansowe SA obowiązków wynikających z pełnienia funkcji Doradcy Finansowego,
w tym Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na Rynku NewConnect.
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 43 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2007
r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o
którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych osoby działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy – DFP Doradztwo Finansowe SA
złoŜyły oświadczenie, Ŝe zgodnie z ich najlepszą wiedzą i przy dołoŜeniu naleŜytej staranności, by
zapewnić taki stan, informacje zawarte w Memorandum są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem
faktycznym oraz, Ŝe w Memorandum nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego
znaczenie.

2.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta

2.1.

Ryzyko związane z konkurencją

Polski rynek odzieŜowy jest bardzo atrakcyjny dla potencjalnych konkurentów z Polski i zagranicy,
dlatego teŜ większość jego największych uczestników rozbudowuje swoje sieci sprzedaŜy, promuje
i wprowadza nowe produkty, marki. Zmiany zachodzące na rynku odzieŜowym, a w szczególności
procesy konsolidacyjne kluczowych podmiotów na rynku mogą oznaczać ryzyko zagroŜenia udziału
w rynku małych firm. Przewagą Emitenta nad podmiotami zbliŜonymi do niego swoim profilem
działalności jest duŜa konkurencyjność cenowa, natomiast nie wyklucza się moŜliwości wystąpienia
konieczności obniŜania jednostkowych cen towarów w odpowiedzi na zastosowaną przez
konkurencję „politykę cenową”, co moŜe spowodować obniŜanie marŜy brutto ze sprzedaŜy
wyrobów Spółki, a co za tym idzie pogorszenie jej wyników finansowych.

2.2.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski

Kształtowanie się takich wielkości jak: Produkt Krajowy Brutto (PKB), siła nabywcza pieniądza,
poziom bezrobocia, umacnianie się złotego względem innych walut, tempo wzrostu gospodarczego,
a w konsekwencji zamoŜność budŜetów domowych mogą wpłynąć na wielkość popytu na produkty
i usługi oferowane przez Spółkę. Istnieje zawsze określone ryzyko cofnięcia się obecnej dobrej
koniunktury w polskiej gospodarce. Sytuacja taka miałaby wpływ na osłabienie tempa wzrostu
konsumpcji krajowej, a więc i na popyt na produkty oraz usługi oferowane przez Emitenta, a przez
to na wyniki osiągane przez niego i perspektywy jego rozwoju. Nawet jednak, gdyby takie czynniki
wystąpiły, to naleŜy pamiętać, iŜ tzw. optymizm konsumencki maleje z duŜym opóźnieniem
w stosunku do malejącego w danym roku PKB (zwykle rok - dwa).

2.3.

Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych

ZagroŜeniem dla działalności Emitenta są zmieniające się przepisy prawa lub róŜne jego
interpretacje. Ewentualne zmiany przepisów prawa, a w szczególności przepisów podatkowych
mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności
Emitenta. Przepisy prawa polskiego znajdują się nadal w okresie zmian związanych z
implementacją praw Unii Europejskiej i mogą mieć wpływ na otoczenie prawne związane z
działalnością gospodarczą Emitenta. Szczególnie częste i niebezpieczne są zmiany interpretacyjne
przepisów podatkowych. Brak jest jednolitości w praktyce organów skarbowych i orzecznictwie
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sądowym w sferze opodatkowania. Przyjęcie przez organy podatkowe interpretacji prawa
podatkowego innej niŜ przyjęta przez Spółkę moŜe implikować pogorszenie jej sytuacji finansowej,
a w efekcie negatywnie wpłynąć na uzyskiwane wyniki.

2.4.

Ryzyko
związane
z
elektronicznych rozliczeń

funkcjonowaniem

internetu

oraz

Płatności za dokonywane za pośrednictwem sklepu internetowego zakupy realizowane są obecnie
za zaliczeniem pocztowym. Zamiarem Emitenta jest, aby za zakupiony przez internet towar klient
mógł zapłacić równieŜ kartą kredytową. Wraz z uruchomianiem tego typu formy realizacji
sprzedaŜy Spółka zamierza wprowadzić działania mające na celu zminimalizowanie wszelkich ryzyk
związanych z płatnościami realizowanymi kartami kredytowymi. Emitent dołoŜy wszelkiej
staranności, aby transakcje za pośrednictwem sieci internet odbywały się z maksymalnym
zachowaniem bezpieczeństwa. Spółka będzie dbała równieŜ o poufność danych osobowych swoich
klientów oraz uŜytkowników wykorzystując w tym celu dostępne środki ochrony. JednakŜe, nawet
przy daleko posuniętych zabezpieczeniach, istnieć będzie ryzyko przejęcia danych przez osoby
nieuprawnione, a po stronie klientów, którzy nie zachowają podstawowych zasad bezpieczeństwa
korzystania z komputera i internetu, ryzyko naraŜenia się na utratę własnych danych.

2.5.

Ryzyko walutowe

Działalność eksportowa Emitenta stanowi 17% jego sprzedaŜy ogółem (w 2007 r.) i oparta jest o
walutę PLN (6% sprzedaŜy ogółem – 1.267.000 PLN), USD (3% sprzedaŜy ogółem – 225.000 USD)
oraz EUR (8% sprzedaŜy ogółem – 436.000 EUR). Przeliczając sprzedaŜ w walucie PLN i USD na
EUR (wg stanu na dzień 31.12.2007 r. 1 USD=2,435 PLN, a 1 EUR=3,582 PLN) wartość sprzedaŜy
eksportowej wynosiła 942.665 EUR. W przypadku eksportu w walucie obcej ceny sprzedaŜy
ustalane są dwoma sposobami. Jeśli towar przeznaczony na eksport pochodzi z tzw. zapasów
magazynowych, wtedy ceny sprzedaŜy ustalane są poprzez przeliczenie ceny sprzedaŜy, ustalonej
w PLN, na walutę obcą z zastosowaniem bankowego kursu kupna z dnia dokonania transakcji. Gdy
towar na eksport pochodzi natomiast z kontraktacji wtedy ceny sprzedaŜy ustalane są z
półrocznym wyprzedzeniem wg średniego kursu NBP z dnia ustalania cen, który następnie
weryfikowany jest o róŜnicę między kursem średnim, a kursem kupna z dnia wyliczania ceny. Z
wpływów z eksportu realizowane są zobowiązania z tytułu importu.
Spółka zleca produkcję wyrobów markowych kontrahentom z Chin i Indii, gdzie koszty pracy są
znacznie niŜsze niŜ w Polsce. W związku z tym duŜa część zobowiązań Emitenta nominowana jest
w EUR i w USD, co moŜe mieć znaczący wpływ na jego rentowność w przypadku wzmacniania się
tych walut w stosunku do PLN. Działalność importowa Emitenta stanowi 32% zakupu ogółem (2007
r.). Rozliczenia w walucie USD stanowią 30% zakupów ogółem (1.938.000 USD), w walucie EUR
2% zakupów ogółem (66.000 EUR). Całość zakupów przeliczona na EUR (wg stanu na dzień
31.12.2007 r. 1 USD=2,435 PLN, a 1 EUR=3,582 PLN) kształtuje się na poziomie 1.383.429 EUR.
Oznacza to, Ŝe import Spółki przewyŜsza wartość jej eksportu. Dlatego teŜ tylko pewna cześć
zobowiązań z importu (ok. 30%) nie jest pokrywana wpływami z eksportu. Jednocześnie w
strukturze sprzedaŜy Emitenta występuje nadwyŜka eksportu w EUR w stosunku do importu
nominowanego w EUR. Aktualnie utrzymująca się tendencja umacniania się EUR w stosunku do
dolara amerykańskiego, pozwala Emitentowi na pokrycie większej kwoty jego zobowiązań
nominowanych w dolarach wpływami realizowanymi w EUR. Wobec powyŜszego Emitent naraŜony
jest równieŜ na ryzyko walutowe związane z wahaniami kursu między EUR a USD.
Do rozliczania transakcji z importu stosuje się kursy sprzedaŜy określonych walut NBP z dnia
ustalenia cen na konkretny sezon sprzedaŜy. Ceny te są kalkulowane z półrocznym
wyprzedzeniem. W celu zminimalizowania ewentualnego ryzyka wynikającego z osłabienia złotówki
kurs ten zwiększa się o 10%. W sytuacji gdy, od dnia sporządzenia kalkulacji kurs waluty zaczyna
wykazywać niekorzystną tendencję i pojawia się niebezpieczeństwo przekroczenia wliczonego w
cenę 10% wzrostu, Spółka korzysta z bankowych transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe.
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2.6.

Ryzyko związane z zarządzaniem zapasami magazynowymi

Rosnąca działalność handlowa Emitenta w sposób naturalny powoduje wzrost zapasów
magazynowych. Dla obniŜenia ryzyka z tym związanego Spółka zamierza wdroŜyć zintegrowany
system informatyczny, który wspierać będzie zarządzanie przedsiębiorstwem, a więc i zarządzanie
zapasami magazynowymi.

3.

Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w Akcje Emitenta

Inwestorzy przed podjęciem decyzji inwestycyjnej powinni rozwaŜyć wymienione poniŜej czynniki
ryzyka o istotnym znaczeniu dla Akcji Oferowanych.

3.1.

Ryzyko niskiej płynności akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu

Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na rynku regulowanym, ani w Alternatywnym
Systemie Obrotu. Płynność i kurs akcji spółek notowanych na rynku NewConnect zaleŜy od ilości
oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaŜy składanych przez Inwestorów. Na zachowanie Inwestorów
mają wpływ róŜne czynniki, takŜe takie, które nie są związane bezpośrednio z sytuacją finansową
Emitenta, np. sytuacja na giełdach oraz rynkach europejskich i światowych, sytuacja
makroekonomiczna Polski, zmiana globalnych, czy teŜ światowych, regionalnych lub krajowych
czynników ekonomicznych i politycznych. W związku z powyŜszym istnieje ryzyko, Ŝe akcje
Emitenta mogą nie być przedmiotem aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu do Alternatywnego
Systemu Obrotu i tym samym mogą nie uzyskać odpowiedniej płynności na rynku NewConnect.
Istnieje więc ryzyko, iŜ Inwestor posiadający akcje Emitenta nie będzie mógł ich zbyć w dowolnym
terminie i w ilości przez siebie zakładanej. Dodatkowo sprzedaŜ duŜej ilości akcji w krótkim okresie
moŜe spowodować znaczne obniŜenie cen akcji, a czasem brak moŜliwości ich sprzedaŜy.

3.2.

Ryzyko związane z moŜliwością opóźnienia wprowadzenia PDA do
obrotu

Zarząd Emitenta zamierza wprowadzić do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Prawa do Akcji
serii C (PDA) w terminie kilku dni roboczych po przydziale Akcji serii C. Przed rozpoczęciem Oferty,
Spółka zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umowę o rejestrację Akcji
serii C oraz Praw do Akcji serii C. Umowa ta będzie miała charakter warunkowy, a rejestracja Praw
do Akcji serii C na rachunkach inwestycyjnych nastąpi nie później niŜ w terminie trzech dni
roboczych (z wyłączeniem sobót) od przedłoŜenia w KDPW przez Spółkę oświadczenia o dojściu
emisji Akcji serii C do skutku i dokonaniu ich przydziału. PDA zostaną wprowadzone do obrotu na
rynku NewConnect nie wcześniej niŜ w dniu zarejestrowania ich w KDPW. Istnieje ryzyko, Ŝe
ewentualne przedłuŜanie się procedur związanych z wprowadzeniem PDA do obrotu na rynku
NewConnect spowoduje, Ŝe obrót PDA nie rozpocznie się w terminie planowanym przez Zarząd. W
takiej sytuacji Inwestorzy będą naraŜeni na czasowe zamroŜenie zainwestowanych w Akcje serii C
środków finansowych.

3.3.

Ryzyko związane z rejestracją Akcji serii C oraz notowaniem PDA

Obrót PDA będzie miał miejsce w okresie pomiędzy przydziałem Akcji serii C, na które złoŜono
zapisy w ramach subskrypcji, a zarejestrowaniem podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze
emisji Akcji serii C przez sąd rejestrowy. Charakter PDA rodzi ryzyko, Ŝe w sytuacji, gdy sąd
rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji podwyŜszenia kapitału, właściciel
PDA otrzyma zwrot kwoty równej iloczynowi ceny emisyjnej i liczby posiadanych PDA. Inwestorzy,
którzy nabyli PDA na rynku NewConnect po cenie wyŜszej od ceny emisyjnej Akcji serii C, poniosą
stratę na inwestycji w PDA.

3.4.

Ryzyko związane z moŜliwością odwołania lub odstąpienia od
oferty publicznej bądź zawieszenia oferty

Emitent zastrzegł sobie prawo podjęcia decyzji o odstąpieniu od Oferty lub o jej przeprowadzeniu w
innym terminie.
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Emitent moŜe odstąpić od oferty Akcji serii C podejmując stosowną decyzję do dnia rozpoczęcia
subskrypcji Akcji, jeśli uzna takie działanie za uzasadnione i zgodne z jego interesem.
Emitent moŜe odstąpić od oferty Akcji serii C po rozpoczęciu subskrypcji Akcji, najpóźniej do dnia
przydziału jedynie z waŜnych powodów, do których naleŜy zaliczyć w szczególności:
-

nagłe i nieprzewidywalne zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub świata, które
mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą
działalność Spółki,

-

nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Spółki.

Informacja o ewentualnym odstąpieniu od Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w
formie Aneksu do Memorandum.
W przypadku odstąpienia od Oferty w trakcie jej trwania, zlecenia złoŜone w ramach zapisów na
Akcje serii C zostaną anulowane niezwłocznie po podaniu informacji o odstąpieniu od Oferty do
publicznej wiadomości.
Zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot nastąpi bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań
poprzez odblokowanie środków wpłaconych tytułem opłacenia zapisu na Akcje serii C na rachunku
Inwestora w domu maklerskim przyjmującym zapis niezwłocznie po odstąpieniu od Oferty.
W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z
ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Emitenta lub inne podmioty
uczestniczące w tej ofercie w imieniu lub na zlecenie Emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, Ŝe
takie naruszenie moŜe nastąpić, KNF moŜe:
-

nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej lub przerwanie jej przebiegu, na okres nie
dłuŜszy niŜ 10 dni roboczych lub

-

zakazać rozpoczęcia oferty publicznej albo dalszego jej prowadzenia lub

-

opublikować, na koszt Emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem
działaniu w związku z ofertą publiczną.

3.5.

Ryzyko związane z zawieszeniem lub wykluczeniem akcji emitenta
z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA jako Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu
moŜe zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuŜszy niŜ 3 miesiące (zgodnie
z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu):
- na wniosek emitenta;
- jeśli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;
- jeśli emitent narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym Systemie Obrotu.
W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu
zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuŜszy niŜ miesiąc na Ŝądanie KNF
zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie.
Zgodnie z § 12 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizator Alternatywnego Systemu
Obrotu moŜe wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
- na wniosek emitenta, z zastrzeŜeniem moŜliwości uzaleŜnienia decyzji w tym zakresie od
spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków;
- jeŜeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;
- wskutek ogłoszenia upadłości emitenta lub w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o
ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów
postępowania;
- wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
Ponadto Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu:
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- w przypadkach określonych przepisami prawa;
- jeŜeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona;
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów.
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator
Alternatywnego Systemu Obrotu moŜe zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.
Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 pkt 3) Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu, jeŜeli emitent nie wykonuje obowiązków wskazanych w rozdziale V powołanego
Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu moŜe wykluczyć instrumenty finansowe
emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

3.6.

Ryzyko nakładania na emitenta kar administracyjnych przez KNF

Spółki notowane na rynku NewConnect są spółkami publicznymi. Komisja Nadzoru Finansowego
moŜe nałoŜyć na spółkę publiczną kary administracyjne, w tym kary pienięŜne, za niewykonanie
obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z
Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Zgodnie z art. 16 Ustawy o ofercie w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia
naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez emitenta, wprowadzającego lub inne podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie
emitenta lub wprowadzającego albo uzasadnionego podejrzenia, Ŝe takie naruszenie moŜe
nastąpić, Komisja, z zastrzeŜeniem art. 19 Ustawy o ofercie, moŜe:
1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej lub przerwanie jej przebiegu, na okres nie
dłuŜszy niŜ 10 dni roboczych, lub
2) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej albo dalszego jej prowadzenia, lub
3) opublikować, na koszt emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem
działaniu w związku z ofertą publiczną.
Komisja moŜe zastosować środki, o których mowa powyŜej, takŜe w przypadku, gdy z treści
memorandum informacyjnego wynika, Ŝe (art. 18 Ustawy o ofercie publicznej):
1) oferta publiczna papierów wartościowych lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym
w znaczący sposób naruszałyby interesy Inwestorów;
2) utworzenie emitenta nastąpiło z raŜącym naruszeniem prawa, którego skutki pozostają w mocy;
3) działalność emitenta była lub jest prowadzona z raŜącym naruszeniem przepisów prawa, którego
skutki pozostają w mocy, lub
4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa.
W Ustawie o ofercie publicznej zapisane są równieŜ rygory obejmujące prowadzenie przez
emitentów papierów wartościowych akcji promocyjnej. Ustawa o ofercie publicznej przewiduje
określone sankcje nakładane za naruszające przepisy prawa uchybienia.
Art. 53 podkreśla, Ŝe w przypadku prowadzenia akcji promocyjnej, w treści wszystkich materiałów
promocyjnych naleŜy jednoznacznie wskazać:
1) Ŝe mają one wyłącznie charakter promocyjny lub reklamowy;
2) Ŝe zostało lub zostanie opublikowane memorandum informacyjne;
3) miejsca, w których memorandum informacyjne jest lub będzie dostępne.
Informacje przekazywane w ramach akcji promocyjnej nie mogą być sprzeczne z informacjami
zamieszczonymi w memorandum, jak równieŜ nie mogą wprowadzać Inwestorów w błąd co do
sytuacji emitenta i oceny papierów wartościowych.
W przypadku stwierdzenia naruszenia wyŜej przywołanych zasad Komisja Nadzoru Finansowego
moŜe:
1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwanie jej prowadzenia na okres
nie dłuŜszy niŜ 10 dni roboczych, w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości, lub
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2) zakazać prowadzenia akcji promocyjnej, jeŜeli emitent uchyla sie od usunięcia wskazanych
przez Komisję Nadzoru Finansowego nieprawidłowości w terminie 10 dni roboczych, lub treść
materiałów promocyjnych lub reklamowych narusza przepisy ustawy, lub
3) opublikować, na koszt emitenta informację o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji
promocyjnej, wskazując naruszenia prawa.
W przypadku stwierdzenia naruszenia powyŜszych obowiązków Komisja Nadzoru Finansowego
moŜe równieŜ nałoŜyć na emitenta karę pienięŜną do wysokości 250 000 zł.
Na podstawie art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku, gdyby emitent nie
wykonywał lub wykonywał w sposób nienaleŜyty obowiązki, o których mowa w art. 96 ust. 1
Ustawy o ofercie publicznej, Komisja Nadzoru Finansowego moŜe – w wypadku emitenta, którego
papiery wartościowe nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym - nałoŜyć, biorąc pod
uwagę w szczególności sytuację finansową emitenta, karę pienięŜną do wysokości 1.000.000 zł.
Zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku, gdy emitent nie wykonywałby
lub jeśli wykonywałby w sposób nienaleŜyty obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5 Ustawy o
ofercie publicznej (odnoszących się do informowania Komisji Nadzoru Finansowego o zakończeniu
subskrypcji) Komisja Nadzoru Finansowego moŜe nałoŜyć na niego karę pienięŜną do wysokości
100.000 zł.

3.7.

Ryzyko związane ze sprzedaŜą znacznych pakietów akcji

Na podstawie Memorandum Informacyjnego, wprowadzane będą do Alternatywnego Systemu
Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
SA Akcje serii B i C oraz Prawa do Akcji serii C Emitenta. Nie istnieją jakiekolwiek ograniczenia w
zbywaniu Akcji Spółki wprowadzanych do obrotu na rynku NewConnect, w związku z tym istnieje
ryzyko związane ze sprzedaŜą znacznych pakietów Akcji Emitenta w obrocie w Alternatywnym
Systemie Obrotu.
Akcje serii A Spółki nie będą wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku
NewConnect na podstawie Memorandum Informacyjnego. Akcje serii A są akcjami imiennymi
uprzywilejowanymi, stąd nie jest moŜliwe wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu na
rynku NewConnect przed zniesieniem uprzywilejowania akcji oraz ich zamianą na akcje na
okaziciela.

3.8.

Ryzyko niedojścia emisji Akcji serii C do skutku

Emisja Akcji serii C moŜe nie dojść do skutku, w przypadku, gdy:
- do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Oferowanych nie zostaną właściwie złoŜone i prawidłowo
opłacone zapisy na co najmniej 1 Akcję serii C, lub
- w terminie 6 miesięcy od daty złoŜenia do KNF zawiadomienia wraz z załączonym Memorandum
Informacyjnym,
Zarząd
Emitenta
nie
zgłosi
do
Sądu
Rejestrowego
wniosku
o zarejestrowanie emisji Akcji Oferowanych, lub
- uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyŜszenia
kapitału zakładowego Emitenta z tytułu emisji Akcji Oferowanych.
W przypadku nie dojścia emisji do skutku, Inwestorom zostaną zwrócone wpłaty na Akcje serii C
bez Ŝadnych odsetek i odszkodowań.

3.9.

Ryzyko nieprzydzielenia subskrybowanych Akcji serii C

Zgodnie z Uchwałą nr 14/2008 z dnia 13 maja 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX
Spółki Akcyjnej upowaŜniło Zarząd Spółki do określenia szczegółowych zasad przydziału Akcji serii
C oraz dokonania przydziału Akcji serii C. W przypadku nadsubskrypcji Zarząd dokona redukcji
złoŜonych zapisów. Kwoty wpłacone na Akcje serii C zostaną zwrócone Inwestorom bez
jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.
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3.10. Ryzyko związane z innymi emisjami publicznymi w okresie emisji
Akcji serii C
Istnieje ryzyko zmniejszonego zainteresowania potencjalnych Inwestorów Akcjami serii C w
związku z faktem, iŜ w czasie trwania oferty publicznej Emitenta mogą być równieŜ
przeprowadzane publiczne oferty akcji innych spółek. Taka sytuacja zwiększa ryzyko
niepowodzenia emisji Akcji serii C, a więc i niepozyskania przez Emitenta środków finansowych
pochodzących z emisji.

3.11. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje na rynku
kapitałowym
Zmienność kursów akcji w krótkim, jak i długim terminie jest trudna do przewidzenia. Dlatego
naleŜy zdawać sobie sprawę, iŜ ryzyko inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest
nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestowaniem w papiery skarbowe, czy teŜ
jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

3.12. Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje
serii C
NaleŜy podkreślić, Ŝe wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza
zapisu na Akcje serii C Spółki ponosi Inwestor. Ponadto niedokonanie wpłaty w określonym
terminie skutkuje niewaŜnością zapisu.

3.13. Ryzyko nieuzyskania zgody na wprowadzenie akcji na NewConnect
Wprowadzenie akcji emitenta do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu odbywa się na wniosek
emitenta. Giełda Papierów Wartościowych, zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu
Obrotu, jako Organizator Alternatywnego Systemu wyraŜa sprzeciw wobec wprowadzenia do obrotu
instrumentów finansowych objętych wnioskiem, jeŜeli nie zostały spełnione warunki wprowadzenia
określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. Organizator Alternatywnego Systemu
moŜe wyrazić sprzeciw wobec wprowadzenia do obrotu instrumentów finansowych objętych
wnioskiem, w szczególności jeŜeli uzna, Ŝe wprowadzenie danych instrumentów finansowych do
obrotu zagraŜałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników. WyraŜając sprzeciw
wobec wprowadzenia do obrotu instrumentów finansowych objętych wnioskiem Organizator
Alternatywnego Systemu obowiązany jest uzasadnić swoją decyzję i niezwłocznie przekazać
emitentowi jej opis wraz z uzasadnieniem.

3.14. Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia do obrotu Akcji
Spółki
Pomimo faktu, iŜ Emitent deklaruje dołoŜenie wszelkich starań w celu jak najszybszej rejestracji
podwyŜszenia kapitału w drodze emisji Akcji serii C i wprowadzenia Akcji Spółki do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu, Inwestorzy powinni się liczyć z czasowym ograniczeniem
płynności Akcji Spółki. Zgodnie ze stanowiskiem Giełdy Papierów Wartościowych, spółki planujące
jednocześnie notowanie praw do akcji nowej emisji z akcjami juŜ istniejącymi, powinny liczyć się z
moŜliwością dopuszczenia takich akcji nie wcześniej niŜ po rejestracji podwyŜszenia kapitału
zakładowego i ich asymilacji z akcjami nowej emisji. NaleŜy zatem liczyć się z okolicznością, iŜ
notowanie Akcji serii B rozpocznie się dopiero po zarejestrowaniu podwyŜszenia kapitału
zakładowego w drodze Emisji Akcji serii C.
Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego nie są znane inne poza wyŜej
wskazanymi, czynniki ryzyka specyficzne dla Emitenta lub dla jego branŜy, a takŜe związane z
rynkiem kapitałowym. W opinii Emitenta nie moŜna jednak wykluczyć moŜliwości wystąpienia w
przyszłości innych czynników (w szczególności ryzyk o charakterze losowym), których identyfikacja
na dzień sporządzenia Memorandum nie jest moŜliwa.
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Emitent

Firma:

HURTIMEX Spółka Akcyjna

Kraj:

Polska

Siedziba:

Łódź

Adres:

90-640 Łódź, ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42

Numer KRS:

0000296042

Oznaczenie Sądu:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

Telefon:

(0-42) 639 15 61, 639 15 60

Telefon/faks:

(0-42) 639 15 77

E-mail:

hurtimex@hurtimex.com.pl

Strona internetowa:

http://www.hurtimex.com.pl

Emitent odpowiedzialny jest za wszelkie informacje zamieszczone w niniejszym Memorandum
Informacyjnym.

W imieniu Emitenta działają następujące osoby:
Jarosław Kopeć – Prezes Zarządu, Dyrektor Administracyjny;
ElŜbieta Waliniak – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych.

Niniejszym oświadczamy, Ŝe zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołoŜeniu naleŜytej
staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Memorandum są prawdziwe, rzetelne i
zgodne ze stanem faktycznym oraz, Ŝe w Memorandum nie pominięto niczego, co mogłoby
wpływać na jego znaczenie.

……………………………………

……………………………………

Jarosław Kopeć
Prezes Zarządu

ElŜbieta Waliniak
Wiceprezes Zarządu
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2.

Doradca Finansowy - Autoryzowany Doradca NewConnect

Firma:

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna

Kraj:

Polska

Siedziba:

Łódź

Adres:

91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74

Numer KRS:

0000290214

Oznaczenie Sądu:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

Telefon:

(0-42) 253 45 62, 253 45 61

Telefon/faks:

(0-42) 253 45 60

E-mail:

sekretariat@dfp.pl

Strona internetowa:

http://www.dfp.pl

Doradca Finansowy – Autoryzowany Doradca NewConnect, na podstawie informacji przekazanych
lub potwierdzonych przez Spółkę, sporządził przy dołoŜeniu naleŜytej staranności następujące
części Memorandum:
-

Wstęp, spis treści;

-

Rozdział I „Czynniki ryzyka”;

-

Rozdział II „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Memorandum”, z wyłączeniem pkt.
1 i 3;

-

Rozdział III „Dane o emisji” z wyłączeniem pkt. 11;

-

Rozdział IV „Dane o Emitencie”;

-

Rozdział VI „Załączniki” – załącznik nr 6 – „Definicje i objaśnienia skrótów”, związane ze
stosowną terminologią.

W imieniu Doradcy Finansowego - Autoryzowanego Doradcy NewConnect
osoby:

działają następujące

Piotr Jędrzejczak – Prezes Zarządu;
Monika Ostruszka – Członek Zarządu;
Paweł Walczak – Członek Zarządu.

Niniejszym oświadczamy, Ŝe zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołoŜeniu naleŜytej
staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Memorandum są prawdziwe, rzetelne i
zgodne ze stanem faktycznym oraz, Ŝe w Memorandum nie pominięto niczego, co mogłoby
wpływać na jego znaczenie.

………………………………

……………………………………..

………………………………

Piotr Jędrzejczak
Prezes Zarządu

Monika Ostruszka
Członek Zarządu

Paweł Walczak
Członek Zarządu

- 18 -

Memorandum Informacyjne – HURTIMEX SA

3.

Oferujący

Firma:

Dom Maklerski POLONIA NET Spółka Akcyjna

Kraj:

Polska

Siedziba:

Kraków

Adres:

31-034 Kraków, ul. Lubicz 3/215

Numer KRS:

0000018651

Oznaczenie Sądu:

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy KRS

Telefon:

+48/(012) 426-25-15

Faks:

+48/(012) 411-17-66

E-mail:

biuro@polonia.com.pl

Strona internetowa:

http:/www.polonia.com.pl

Oferujący brał
Memorandum:

udział

w

sporządzaniu

informacji

zawartych

w

następujących

punktach

-

pkt. 11 Rozdziału III Memorandum - „Dane o emisji”;

-

załącznik nr 4 – „Formularz zapisu na Akcje HURTIMEX Spółka Akcyjna” Rozdziału VI
Memorandum - „Załączniki”;

-

załącznik nr 5 – „Lista biur maklerskich uczestniczących w publicznej ofercie Akcji serii C”
Rozdziału VI Memorandum - „Załączniki”;

-

załącznik nr 6 – „Definicje i objaśnienia skrótów” Rozdziału VI Memorandum - „Załączniki”,
związane ze stosowną terminologią.

W imieniu Oferującego działają następujące osoby:
Dominik Ucieklak – I Wiceprezes Zarządu;
Norbert Kozioł – Wiceprezes Zarządu.

Niniejszym oświadczamy, Ŝe zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołoŜeniu naleŜytej
staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Memorandum są prawdziwe, rzetelne i
zgodne ze stanem faktycznym oraz, Ŝe w Memorandum nie pominięto niczego, co mogłoby
wpływać na jego znaczenie.

……………………………………

……………………………………

Dominik Ucieklak
I Wiceprezes Zarządu

Norbert Kozioł
Wiceprezes Zarządu
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Rodzaj, liczba oraz łączna wartość emitowanych papierów
wartościowych
z
wyszczególnieniem
rodzajów
uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia
praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub
świadczeń dodatkowych

Na podstawie niniejszego Memorandum oferuje się:
-

4.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii C HURTIMEX SA o wartości nominalnej 0,10 zł
kaŜda i łącznej wartości nominalnej 400.000 zł. Cena emisyjna Akcji serii C wynosi 0,70 zł za
sztukę.

Na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego Emitent zamierza wprowadzać do
Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie SA nie mniej niŜ 4.000.000 i nie więcej niŜ 8.000.000 Akcji Emitenta o
wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niŜ 400.000 zł i nie
większej niŜ 800.000 zł, w tym:
-

4.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł,

-

od 1 do 4.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda,

a takŜe od 1 do 4.000.000 Praw do Akcji serii C.
W pierwszej kolejności Emitent zamierza ubiegać się o notowanie na rynku NewConnect Praw do
Akcji serii C. Po rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego w wyniku emisji Akcji serii C, na
rynku NewConnect notowane będą Akcje serii B i Akcje serii C.
W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji serii C Emitent zamierza wprowadzić do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect Akcje serii B.
Akcje serii B i Akcje serii C opisane zostały w pkt. 4 niniejszego Rozdziału Memorandum.
Z przedmiotowymi instrumentami finansowymi nie są związane Ŝadne ograniczenia co do
przenoszenia z nich praw ani teŜ Ŝadne uprzywilejowania.
•

Uprzywilejowanie instrumentów finansowych

Akcje serii B i C Emitenta nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu przepisów art. 351 i art.
353 KSH.
•

Statutowe ograniczenia w obrocie Akcjami Emitenta

Statut Spółki nie przewiduje Ŝadnych ograniczeń dotyczących obrotu Akcjami serii B i Akcjami
serii C Emitenta. Wszystkie Akcje serii B i serii C są równe w prawach, w szczególności wszystkie te
akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od 1 stycznia 2008 r.
•

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Kontrola koncentracji
Art. 13 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek
zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeŜeli:
-

łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym,
poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 1.000.000.000 EURO, lub

-

łączny obrót na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących
w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość
50.000.000 EURO.

Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio
uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców naleŜących do grup
kapitałowych, do których naleŜą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 16
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Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Wartość EURO podlega przeliczeniu na złote
według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu
roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji.
Stosownie do art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia
dotyczy m.in. zamiaru: (i) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców (ii)
przejęcia – poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, całości lub części
majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo
częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców; (iii)
utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, (iv) nabycie przez przedsiębiorcę
części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeŜeli obrót realizowany
przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 EURO.
W rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przejęciem kontroli są wszelkie formy
bezpośredniego lub pośredniego uzyskania uprawnień, które osobno albo łącznie, przy
uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umoŜliwiają wywieranie
decydującego wpływu na określonego przedsiębiorcę.
Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji
przez przedsiębiorcę zaleŜnego uwaŜa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.
Nie podlega, zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zamiar koncentracji:
-

jeŜeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Ŝadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie równowartości 10.000.000 EURO;

-

polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów
w celu ich odsprzedaŜy, jeŜeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest
prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych
przedsiębiorców, pod warunkiem, Ŝe odsprzedaŜ ta nastąpi przed upływem roku od dnia
nabycia lub objęcia, oraz Ŝe: (i) instytucja ta nie wykonuje prawa z tych akcji albo udziałów,
z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub (ii) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania
odsprzedaŜy całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji lub udziałów;

-

polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu
zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem Ŝe nie będzie on wykonywał prawa z tych akcji
lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaŜy;

-

następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy
zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo naleŜy do grupy kapitałowej, do której
naleŜą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego;

-

przedsiębiorców naleŜących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:
-

wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;

-

przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2;
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;

-

wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w
przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów;

-

przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa
w art. 13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej
dwóch przedsiębiorców zaleŜnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca
dominujący.
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Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niŜ
w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu
terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji
podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie
koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów moŜe w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców
zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków. Decyzje Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeŜeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na
dokonanie koncentracji - koncentracja nie została dokonana.
Sankcje administracyjne z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe nałoŜyć na przedsiębiorcę w drodze
decyzji karę pienięŜną w wysokości nie większej niŜ 10% przychodu osiągniętego w roku
rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałoŜenia kary, jeŜeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie:
-

dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 6, w zakresie niewyłącznym na podstawie
art. 7 i 8, lub naruszeniem zakazu określonego w art. 9 Ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów;

-

dopuścił się naruszenia art. 81 lub 82 Traktatu WE;

-

dokonał koncentracji
i Konsumentów;

-

dopuścił się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu
art. 24 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

bez

uzyskania

zgody

Prezesa

Urzędu

Ochrony

Konkurencji

W przypadku gdy przedsiębiorca powstał w wyniku połączenia lub przekształcenia innych
przedsiębiorstw, obliczając wysokość jego przychodu, uwzględnia się przychód osiągnięty przez
tych przedsiębiorców w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałoŜenia kary. W przypadku gdy
przedsiębiorca nie osiągnął przychodu w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałoŜenia kary,
Prezes Urzędu moŜe ustalić karę pienięŜną w wysokości dwustukrotności przeciętnego
wynagrodzenia.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe równieŜ nałoŜyć na przedsiębiorcę
w drodze decyzji karę pienięŜną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 EURO jeŜeli
choćby nieumyślnie:
-

we wniosku, o którym mowa w art. 22 lub w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 94 ust. 2
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, podał nieprawdziwe dane;

-

nie udzielił informacji Ŝądanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na
podstawie art. 12 ust. 3, art. 19 ust. 3 lub art. 50 Ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów bądź udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji;

-

nie współdziała w toku kontroli prowadzonej w ramach postępowania na podstawie art. 62,
z zastrzeŜeniem art. 65 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe równieŜ nałoŜyć na przedsiębiorcę
w drodze decyzji karę pienięŜną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 EURO za kaŜdy
dzień zwłoki w wykonaniu decyzji wydanych na podstawie art. 10, art. 12 ust. 1, art. 19 ust. 1, art.
20 ust. 1, art. 21 ust. 2 i 4, art. 26, art. 28 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 i 3 Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, postanowień wydanych na podstawie art. 66 ust. 1 tejŜe Ustawy lub
wyroków sądowych w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz koncentracji. Karę pienięŜną nakłada się, licząc
od daty wskazanej w decyzji.
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Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe, w drodze decyzji, nałoŜyć na osobę
pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub
związku przedsiębiorców karę pienięŜną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego
wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeŜeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie:
-

nie wykonała decyzji, postanowień lub wyroków, o których mowa w art. 107 Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów;

-

nie zgłosiła zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów;

-

nie udzieliła informacji lub udzieliła nierzetelnych lub wprowadzających w błąd informacji
Ŝądanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 50
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe uchylić decyzje o zgodzie na dokonanie
koncentracji, jeŜeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które odpowiedzialni są
przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeŜeli przedsiębiorcy nie spełniają warunków,
o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku
uchylenia decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzeka co do istoty sprawy.
JeŜeli jednakŜe decyzja o zgodzie na dokonanie koncentracji została wykonana (tj. koncentracja
została juŜ dokonana), a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest moŜliwe w inny sposób, Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe w drodze decyzji, określając termin jej
wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:
-

podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;

-

zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;

-

zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub
rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę.

Decyzja powyŜsza nie moŜe być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.
PowyŜsza decyzja moŜe zostać wydana takŜe odpowiednio w przypadku niezgłoszenia Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru koncentracji oraz w przypadku niewykonania
decyzji o zakazie koncentracji.
W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa w art. 21 ust. 1 i 4 Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe, w drodze
decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art.
528-500 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów moŜe ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie niewaŜności umowy lub
podjęcia innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.
Przy ustalaniu wysokości kar pienięŜnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów Ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, a takŜe uprzednie naruszenia przepisów tejŜe ustawy.
•

Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie
kontroli koncentracji przedsiębiorstw

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami wynikają takŜe
z regulacji zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r.
w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie
Koncentracji).
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji
o wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty,
które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami.
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Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej
zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają
zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:
-

zawarciu umowy;

-

ogłoszeniu publicznej oferty, lub

-

przejęciu większościowego udziału.

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji moŜna
równieŜ dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie
dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym.
Zawiadomienie Komisji słuŜy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach:
-

gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi
więcej niŜ 5 mld EURO, oraz

-

gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską kaŜdego z co najmniej dwóch
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 250 mln EURO,

chyba Ŝe kaŜde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŜ dwie trzecie
swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie
członkowskim.
Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy równieŜ w przypadku, gdy:
-

łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi
więcej niŜ 2.500 mln EURO;

-

w kaŜdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 100 mln EURO;

-

w kaŜdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 100 mln EURO, z czego łączny obrót co
najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 mln
EURO,
oraz
łączny
obrót
przypadający
na
Wspólnotę
Europejską
kaŜdego
z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 100 mln
EURO;

chyba Ŝe kaŜde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŜ dwie trzecie
swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie
członkowskim.
Nie istnieją inne, niŜ wskazane w punktach powyŜej, ograniczenia w obrocie Akcjami Emitenta.
•

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi

Obrót Akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym
w Ustawie o ofercie publicznej oraz w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, które wraz
z Ustawą o nadzorze nad rynkiem kapitałowym zastąpiły poprzednio obowiązujące przepisy prawa
o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Ustawa z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym
obrocie papierami wartościowymi).
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Na podstawie art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, członkowie zarządu, rady
nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci
albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub w innym
stosunku prawnym o podobnym charakterze, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym
mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, nie mogą nabywać lub
zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji
emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych. Nie mogą równieŜ dokonywać
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na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub
mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie trwania okresu
zamkniętego.
Okresem zamkniętym (art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie) jest:
-

okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej emitenta lub
instrumentów finansowych spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości;

-

w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do
publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba Ŝe
osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został
sporządzony raport;

-

w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego
raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych,
chyba Ŝe osoba fizyczna nie posiada dostępu do danych finansowych, na podstawie których
został sporządzony raport;

-

w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego
raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych,
chyba Ŝe osoba fizyczna nie posiada dostępu do danych finansowych, na podstawie których
został sporządzony raport.

Zgodnie z postanowieniami art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, osoby wchodzące w skład organów
zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące prokurentami, inne osoby pełniące w
strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji
poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie
podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności
gospodarczej, są obowiązane do przekazywania KNF informacji o zawartych przez te osoby oraz
osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa a art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw
pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi
papierami wartościowymi, dopuszczonych od obrotu na rynku regulowanym lub będących
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.
Przez osoby blisko związane z osobą, o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, rozumie
się:
1) jej małŜonka lub osobę pozostającą z nią faktycznie we wspólnym poŜyciu;
2) dzieci pozostające na jej utrzymaniu bądź osoby związane z tą osobą z tytułu przysposobienia
lub kurateli;
3) innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym
przez okres co najmniej roku;
4) podmioty:
a) w których osoba, o której mowa w ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, o której mowa w
pkt 1-3, wchodzi w skład ich organów zarządzających lub nadzorczych, lub w których
strukturze organizacyjnej pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji
poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji
wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej,
lub
b) które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osobę, o której mowa w ust. 1, lub
osobę blisko z nią związaną, o której mowa w pkt 1-3, lub
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c) z działalności których osoba, o której mowa w ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, o
której mowa w pkt 1-3, czerpią zyski;
d) których interesy ekonomiczne są równowaŜne interesom ekonomicznym osoby, o której
mowa w ust. 1, lub osoby blisko z nią związanej, o której mowa w pkt 1-3.
Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie, emitent jest obowiązany do niezwłocznego
udostępniania informacji otrzymanych na podstawie ust. 1, równocześnie spółce prowadzącej rynek
regulowany oraz do publicznej wiadomości, w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie.
Jednocześnie, art. 161 ust. 3 Ustawy o obrocie stanowi, Ŝe zakazy i wymogi, o których mowa w art.
156-160 Ustawy o obrocie, w tym wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5
Ustawy o obrocie, mają zastosowanie takŜe do instrumentów finansowych wprowadzonych do
alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym
powyŜsze regulacje mają zastosowanie do papierów wartościowych wprowadzanych do
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na podstawie niniejszego Memorandum
Informacyjnego.
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej
Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie publicznej, kaŜdy:
-

kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów
w spółce publicznej;

-

kto posiada co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w
tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 20%, 25%,
33%, 50% albo 75% lub mniej ogólnej liczby głosów;

jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę w terminie 4 dni od
dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów bądź od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie
lub przy zachowaniu naleŜytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.
Ponadto, zgodnie z postanowieniami art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy o ofercie, kaŜdy kogo dotyczy
zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej licznej głosów o co najmniej 1%
ogólnej liczby głosów, równieŜ jest zobowiązany dokonać zawiadomienia, o którym mowa w art. 69
ust. 1 Ustawy o ofercie.
Zgodnie z postanowieniami art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie, zawiadomienie powinno zawierać
informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy
zawiadomienie. Powinno zawierać takŜe informacje o liczbie akcji posiadanych przed zmianą
udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i
ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, a takŜe o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich
procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym
udziale w ogólnej liczbie głosów. Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10%
ogólnej liczby głosów powinno dodatkowo zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego
zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złoŜenia zawiadomienia oraz
celu zwiększania tego udziału. W przypadku kaŜdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu,
akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 3 dni od zaistnienia tej
zmiany, poinformować o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę. Obowiązek dokonania
zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych
kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana udziału w ogólnej
liczbie głosów w spółce publicznej, na koniec dnia rozliczenia, nie powoduje osiągnięcia lub
przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąŜe się powstanie tych obowiązków (art. 69
ust. 3 Ustawy o ofercie).
Na mocy postanowień art. 89 ust. 1 pkt 1) i ust. 3 Ustawy o ofercie, akcjonariusz nie moŜe
wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub
innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej
liczby głosów, jeŜeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków
określonych odpowiednio w art. 69 Ustawy o ofercie. Prawo głosu z akcji spółki publicznej
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wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 89 ust. 1 nie jest uwzględniane przy obliczaniu
wyniku głosowania nad uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeŜeniem przepisów innych ustaw.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje
obciąŜone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji
następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu ustawy
z dnia 2 kwietnia 2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871 z
późn. zm.).
Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyŜej spoczywają równieŜ na:
1) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w tej ustawie próg ogólnej liczby głosów w
związku z: (i) zajściem innego niŜ czynność prawna zdarzenia prawnego, (ii) nabywaniem lub
zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spółki publicznej, kwitów depozytowych wystawionych w
związku
z
akcjami
takiej
spółki,
jak
równieŜ
innych
papierów
wartościowych,
z których wynika prawo lub obowiązek nabycia jej akcji, (iii) uzyskaniem statusu podmiotu
dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej posiadającej akcje spółki publicznej,
lub w innej spółce kapitałowej bądź innej osobie prawnej będącej wobec niej podmiotem
dominującym, (iv) dokonywaniem czynności prawnej przez jego podmiot zaleŜny lub zajściem
innego zdarzenia prawnego dotyczącego tego podmiotu zaleŜnego;
2) funduszu inwestycyjnym – takŜe w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji
łącznie przez: (i) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy
inwestycyjnych, (ii) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;
3) równieŜ na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej
liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: (i) przez
osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu,
z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2
pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; (ii) w ramach wykonywania czynności, o
których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; (iii) w zakresie
akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten,
jako zarządzający, moŜe w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym
zgromadzeniu; (iv) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem
jest przekazane uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
4) równieŜ na podmiocie prowadzącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność
maklerską, który w ramach reprezentowania posiadaczy papierów wartościowych wobec Emitentów
wykonuje, na zlecenie osoby trzeciej, prawo głosu z akcji spółki publicznej, jeŜeli osoba ta nie
wydała wiąŜącej dyspozycji co do sposobu głosowania;
5) równieŜ łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie
dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy dotyczącego istotnych spraw spółki, chociaŜby tylko jeden z tych
podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;
6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie 5, posiadając akcje
spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach.
W przypadkach wskazanych w pkt 5) i 6) obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron
porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt
5), domniemywa się w przypadku podejmowania czynności określonych w tym przepisie przez: (i)
małŜonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub
stopniu, jak równieŜ osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; (ii) osoby
pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; (iii) mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie
będącego firmą inwestycyjną, upowaŜnionego do dokonywania na rachunku papierów
- 27 -

Memorandum Informacyjne – HURTIMEX SA
wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych (iv) jednostki powiązane
w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.
Ponadto obowiązki wskazane wyŜej powstają równieŜ w przypadku, gdy prawa głosu są związane z:
-

papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, przy czym nie dotyczy to
sytuacji, gdy przedmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać
prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa głosu, gdyŜ wówczas prawa głosu
uwaŜa się za naleŜące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie;

-

akcjami, z których prawa przysługują danemu podmiotowi osobiście i doŜywotnio;

-

papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi moŜe on
dysponować według własnego uznania.

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyŜej obowiązków:
-

po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty
zaleŜne;

-

po stronie podmiotu prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność
maklerską, który wykonuje czynności określone w pkt 4) powyŜej – wlicza się liczbę głosów
z akcji spółki objętych zleceniem udzielonym temu podmiotowi przez osobę trzecią;

-

wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeŜeli wykonywanie z nich praw głosu jest
ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.

•

Zabezpieczenia i świadczenia dodatkowe wynikające z instrumentów finansowych

Z Akcjami serii B i C nie jest związany obowiązek świadczeń dodatkowych, jak równieŜ nie
występują jakiekolwiek zabezpieczenia z nimi związane.

2.

Cele emisji, których realizacji mają słuŜyć wpływy uzyskane z
emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów,
określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona
na kaŜdy z wymienionych celów, oraz wskazanie, czy cele
emisji mogą ulec zmianie

Emitent planuje pozyskać z publicznej emisji Akcji serii C kwotę netto 2.468 tys. zł.
Całość wpływów z emisji Akcji serii C Emitent zamierza przeznaczyć na:
1. Uruchomienie sieci 20 sklepów franczyzowych, które ugruntują rozpoznawalność
własnych marek handlowych Emitenta i wpłyną na wzrost przychodów ze sprzedaŜy
Spółki. Na powyŜszy cel Emitent planuje przeznaczyć kwotę w wysokości ok. 1.400
tys. zł. Rozpoczęcie realizacji powyŜszej inwestycji zaplanowano na drugą połowę 2008 r.,
zakończenie zaś na pierwszą połowę roku 2010. Do końca 2008 r. planowane jest otwarcie 2
sklepów franczyzowych, w I półroczu roku 2009 - 4 sklepów franczyzowych, w II półroczu 2009
r. kolejnych 4 sklepów, natomiast w I półroczu 2010 r. – 10 sklepów franczyzowych.
Inwestycja ta ma charakter długoterminowy, gdyŜ Spółka zamierza kontynuować rozwój sieci
sklepów zarówno franczyzowych, jak i własnych. W okresie 2010-2012 r., poczynając od II
połowy 2010 r., Emitent planuje otwierać w kaŜdym półroczu łącznie 10 sklepów franczyzowych
i własnych. Programowo więc na koniec 2012 r. funkcjonować powinno 70 sklepów na terenie
całego kraju. Jednocześnie począwszy od 2010 r., uwzględniając nabyte juŜ doświadczenie w
zarządzaniu siecią sklepów na terenie kraju, Emitent planuje uruchamiać sklepy franczyzowe
poza granicami Polski. W pierwszej kolejności sklepy będą prowadzone na terenie Czech,
Słowacji, Litwy gdzie Emitent juŜ w chwili obecnej ma dobre kontakty handlowe. Kontynuacja
rozwoju sieci dystrybucji finansowana będzie sukcesywnie z nadwyŜek wypracowanych przez
Spółkę i/lub przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania (kredyt, emisja dłuŜnych
papierów wartościowych).
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Obecnie głównym kanałem sprzedaŜy dla Spółki są sklepy obce oraz współpraca z
wyspecjalizowanymi sklepami „multibrandowymi”. Strategia Emitenta w najbliŜszych dwóch
latach (2009-2010) zakłada dalszy rozwój sieci sprzedaŜy, w szczególności w zakresie
zwiększania ilości sklepów patronackich, jak i uruchamiania sklepów franczyzowych. Silny
rozwój sieci dystrybucji w strategicznych lokalizacjach pozwoli Spółce na ugruntowanie na
rynku krajowym pozycji własnych marek „tup-tup” i „HOOP”. Dzięki budowie sieci markowych
sklepów nastąpi zwiększenie rozpoznawalności produktów Emitenta. Spółka upatruje duŜy
potencjał w kolekcji dziecięcej występującej pod marką „HOOP” dedykowanej dla dzieci i
młodzieŜy w wieku 7-14 lat. Emitent planuje stworzenie dla marki „HOOP” oddzielnej sieci
dystrybucji opartej głównie o sklepy franczyzowe. Niewątpliwym atutem tego przedsięwzięcia
jest fakt, iŜ marka „HOOP” jest rozpoznawalna na krajowym rynku i kojarzona z wyrobami o
wysokiej jakości, zgodnymi z aktualnymi trendami. ZałoŜeniem strategii Emitenta jest
uruchamianie sklepów franczyzowych funkcjonujących pod marką „tup – tup” i „HOOP” w
miejscowościach do 500.000 mieszkańców. Lokalizacja sklepów znajdować się będzie w
centrach handlowych, mini galeriach, jak i na terenach osiedli mieszkaniowych tych miast.
Planowane średnie nakłady inwestycyjne na uruchomienie jednego sklepu franczyzowego
kształtują się na poziomie ok. 70 tys. zł. Na kwotę tą składa się wyposaŜenie lokalu w
niezbędny sprzęt informatyczny (ok. 10 tys. zł) oraz zatowarowanie sklepu (ok. 60 tys. zł).
2. Zasilenie kapitału obrotowego Spółki, który zostanie przeznaczony w szczególności
na rozszerzenie - we własnej sieci dystrybucji (w tym w sieci sklepów
franczyzowych), a takŜe w ramach własnego sklepu internetowego - asortymentu
produktów Spółki (m.in. obuwie i zabawki). Realizacja powyŜszego celu powinna
dostosować ofertę Spółki do wymagań klientów oraz zabezpieczyć Emitenta przed
wahaniami sezonowymi sprzedaŜy. Na powyŜszy cel Emitent planuje przeznaczyć
kwotę w wysokości ok. 568 tys. zł. Zasilenie kapitału nastąpi po pozyskaniu środków
z publicznej emisji Akcji serii C.
Spółka przewiduje rozwój własnych marek poprzez rozszerzanie swojej oferty handlowej.
Głównym jej celem jest dalsze wprowadzanie asortymentu „szybko rotującego”,
charakteryzującego się krótkim okresem obecności na półkach sklepowych. Spółka aktualnie
wprowadziła juŜ uzupełniającą kolekcję w postaci bielizny niemowlęcej i dziecięcej, która
okazała się zdecydowanym sukcesem. Dalszy rozwój oferty asortymentowej uwzględnia
równieŜ wprowadzenie obuwia, gwarantując tym samym pełną gamę produktów na potrzeby
wyspecjalizowanych sklepów.
W ramach rozszerzania swojej oferty asortymentowej oraz zwiększania wolumenu
produkcyjnego, niezbędny jest rozwój działu technicznego i technologicznego, nadzorującego
zarówno produkcję krajową, jak i zagraniczną, który w szczególności powinien pozwolić Spółce
na zintegrowanie współpracy ze strategicznymi partnerami z Polski oraz z Dalekiego Wschodu.
W swoich planach inwestycyjnych Spółka zakłada równieŜ rozwój własnego sklepu
internetowego (www.outlet.tuptup.pl). Posiadanie marek o ugruntowanej pozycji na rynku oraz
wyrobienie u klientów świadomości kupna wyrobów wysokiej jakości stanowiły podstawę do
uruchomienia w 2005 roku sprzedaŜy przez internet. Aktualnie baza klientów Spółki
realizujących zakupy za pośrednictwem internetu znacząco się rozszerzyła. Uzupełnienie oferty
handlowej o nowe produkty i towary będzie miało znaczący wpływ na dalszy rozwój sprzedaŜy
przy wykorzystaniu internetu.
3. WdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP, który wspierać
będzie
zarządzanie
przedsiębiorstwem
oraz
siecią
sklepów
własnych
i
franczyzowych. Na ten cel Spółka zamierza przeznaczyć środki w wysokości ok. 500
tys. zł. Inwestycje tą zaplanowano na drugą połowę 2008 r. Ma ona charakter
krótkoterminowy.
WdroŜenie w drugiej połowie 2008 roku zintegrowanego systemu komputerowego klasy ERP
ma na celu usystematyzowanie oraz przyspieszenie przepływu informacji między
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poszczególnymi działami Spółki. Nowy system dostarczy narzędzi, które umoŜliwią prowadzenie
w sposób przejrzysty i łatwy stałego monitoringu sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. ERP
ułatwi planowanie strategiczne, umoŜliwi sprawne zarządzanie siecią sklepów własnych i
franczyzowych, będzie posiadał funkcje budŜetowania oraz controllingu. Ponadto pozwoli Spółce
szybko uzyskać niezbędne dane do analiz finansowych i marketingowych.
Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, w zakresie realizacji inwestycji określonych w
pkt. 1 i 2 Emitent, nie podjął Ŝadnych wiąŜących zobowiązań. W przypadku inwestycji określonej w
pkt. 3 Emitent jest przygotowany do rozpoczęcia analizy przedwdroŜeniowej dla nowego systemu
informatycznego.
Emitent nie przewiduje zmiany celów emisji Akcji serii C.
Emitent oświadcza, iŜ wpływy z emisji Akcji serii C nie będą przeznaczone na wykup
wyemitowanych przez Spółkę Obligacji, ani na spłatę zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań
finansowych (kredytów, poŜyczek).

3.

Łączne określenie kosztów, jakie zostały zaliczone do
szacunkowych kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości
kosztów według ich tytułów

Według szacunków Zarządu Emitenta łączne koszty publicznej oferty Akcji serii C wyniosą ok. 332
tys. zł, w tym:
-

koszty doradztwa, sporządzenia Memorandum Informacyjnego wraz z kosztami oferowania –
ok. 210 tys. zł;

-

szacunkowe koszty promocji oferty – ok. 100 tys. zł;

-

opłaty administracyjne na rzecz KNF, KDPW, Organizatora ASO, opłaty notarialne, podatki i
inne koszty związane z przeprowadzeniem i przygotowaniem publicznej oferty Akcji serii C ok. 22 tys. zł.

Przy załoŜeniu objęcia przez Inwestorów wszystkich Akcji serii C po cenie emisyjnej 0,70 zł za akcję
wpływy pienięŜne Spółki z tytułu emisji (po uwzględnieniu szacunkowych kosztów emisji
przedstawianych powyŜej) wyniosą ok. 2.468 tys. zł netto.
Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy
podwyŜszeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyŜki
wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów
finansowych.

4.

Podstawa prawna emisji papierów wartościowych poprzez
ofertę publiczną

4.1.

Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji papierów
wartościowych poprzez ofertę publiczną

Akcje serii C powstaną w oparciu o regulacje Kodeksu Spółek Handlowych dotyczące podwyŜszenia
kapitału zakładowego.
Zgodnie z art. 431 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 430 Kodeksu Spółek
Handlowych podwyŜszenie kapitału zakładowego wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała
taka, na mocy art. 415 Kodeksu Spółek Handlowych, dla swej skuteczności musi być podjęta
większością 3/4 głosów oddanych, o ile statut nie ustanawia surowszych warunków jej powzięcia.
Uchwała o podwyŜszeniu kapitału zakładowego nie moŜe być zgłoszona do sądu rejestrowego po
upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku akcji nowej emisji będących
przedmiotem oferty publicznej objętej memorandum informacyjnym na podstawie przepisów o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – od dnia złoŜenia zawiadomienia, przy czym
zawiadomienie nie moŜe zostać złoŜone po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o
podwyŜszeniu kapitału zakładowego (art. 431 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych).
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Zgodnie z postanowieniami § 24 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki do kompetencji Walnego
Zgromadzenia naleŜy w szczególności m.in. podwyŜszenie kapitału zakładowego, a Statut Emitenta
nie ustanawia warunków surowszych niŜ wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych dla powzięcia
uchwały Walnego Zgromadzenia o podwyŜszeniu kapitału zakładowego.

4.2.

Data i forma podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych
poprzez ofertę publiczną, z przytoczeniem jej treści

W dniu 10 grudnia 2007 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo
Produkcyjno–Handlowo-Usługowe „HURTIMEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło
Uchwałę nr 1 w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną, która będzie działać pod firmą
HURTIMEX Spółka Akcyjna (akt notarialny sporządzony przez Asesora Notarialnego Piotra Króla,
zastępującego Notariusza Małgorzatę Z. Król w Kancelarii Notarialnej w Łodzi, przy ul. świrki nr 19,
Rep. A nr 13384/2007). W związku z dokonanym przekształceniem (rejestracja HURTIMEX Spółki
Akcyjnej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została dokonana na mocy
postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego z dnia 02.01.2008 r. – sygnatura sprawy LD. XX Ns-Rej. KRS/23306/07/957)
wyemitowanych zostało 10.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda, w tym: 6.000.000
akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 4.000.0000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
Treść przedmiotowej Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „HURTIMEX” Sp. z o.o. jest następująca:

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo
Produkcyjno–Handlowo-Usługowe „HURTIMEX” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi w sprawie przekształcenia Spółki w
spółkę akcyjną pod firmą HURTIMEX Spółka Akcyjna.
Na podstawie art. 551 i następnych Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „HURTIMEX” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi postanawia co następuje:
§1
Przekształca się Spółkę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „HURTIMEX” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi w spółkę akcyjną pod firmą HURTIMEX Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi.
§2
Kapitał zakładowy spółki przekształconej wynosi 1.000.000 zł (jeden milion złotych) i jest
podzielony na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji po 0,10 zł (dziesięć groszy) kaŜda, w tym
6.000.000 (sześć milionów) akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 6.000.000 oraz 4.000.000
(cztery miliony) akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 4.000.000.
Wobec tego, iŜ kapitał zakładowy spółki przekształconej dzielić się będzie na 10.000.000 (dziesięć
milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) kaŜda akcja, w związku z tym w
zamian za 1 (jeden) udział w spółce przekształcanej kaŜdy ze wspólników spółki przekształcanej
otrzyma 5.000 (pięć tysięcy) akcji spółki przekształconej; oznacza to, Ŝe na dzień podejmowania
niniejszej uchwały kaŜdy ze wspólników jest uprawniony do objęcia akcji spółki przekształconej w
sposób następujący:
-

Bogdan Jan Kopeć – w liczbie 4.565.000 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) na
kwotę 456.500 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) złotych, w tym 3.300.000 (trzy
miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 3.300.000 na kwotę
330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) złotych oraz 1.265.000 (jeden milion dwieście
sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 1.265.000 na kwotę
126.500 (sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) złotych;
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-

Jarosław Paweł Kopeć – w liczbie 1.245.000 (jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy) na
kwotę 124.500 (sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset) złotych, w tym 900.000 (dziewięćset
tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 3.300.001 do 4.200.000 na kwotę 90.000
(dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych oraz 345.000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji na
okaziciela serii B o numerach od 1.265.001 do 1.610.000 na kwotę 34.500 (trzydzieści cztery
tysiące pięćset) złotych;

-

Krystyna Czesława Kopeć - w liczbie 1.245.000 (jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy)
na kwotę 124.500 (sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset) złotych, w tym 900.000 (dziewięćset
tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 4.200.001 do 5.100.000 na kwotę 90.000
(dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych oraz 345.000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji na
okaziciela serii B o numerach od 1.610.001 do 1.955.000 na kwotę 34.500 (trzydzieści cztery
tysiące pięćset) złotych;

-

Marcin Sławomir Kopeć - w liczbie 1.245.000 (jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy)
na kwotę 124.500 (sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset) złotych, w tym 900.000 (dziewięćset
tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 5.100.001 do 6.000.000 na kwotę 90.000
(dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych oraz 345.000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji na
okaziciela serii B o numerach od 1.955.001 do 2.300.000 na kwotę 34.500 (trzydzieści cztery
tysiące pięćset) złotych;

-

Spółka DFP Doradztwo Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Private Equity
Fund Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Łodzi – w liczbie 1.000.000 (jeden milion)
akcji na okaziciela serii B o numerach od 2.300.001 do 3.300.000 na kwotę 100.000 (sto
tysięcy) złotych;

-

Krzysztof Marcin Wróbel – w liczbie 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B o
numerach od 3.300.001 do 3.700.000 na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) złotych;

-

ElŜbieta Halina Waliniak – w liczbie 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B o
numerach od 3.700.001 do 4.000.000 na kwotę 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych.
§3

Nie przyznaje się uprawnień osobistych wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej.
§4
1. Powołuje się z dniem przekształcenia na członków Rady Nadzorczej Spółki HURTIMEX Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi, na okres pierwszej pięcioletniej kadencji, która upłynie z chwilą
przyjęcia przez Walne Zgromadzenia Spółki uchwały o udzielenie członkom Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2012 r.
1.

Pana Bogdana Kopcia,

2.

Panią Krystynę Kopeć,

3.

Pana Dominika Lubasza,

4.

Pana Zbigniewa Zająca,

5.

Pana Jarosława Turka.

2. Powołuje się z dniem przekształcenia na członków Zarządu Spółki HURTIMEX Spółka Akcyjna z
siedzibą w Łodzi, na okres pierwszej trzyletniej kadencji, która upłynie z chwilą przyjęcia przez
Walne Zgromadzenia Spółki uchwały o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków za 2010 r.
1.

Panią ElŜbietę Waliniak,

2.

Pana Jarosława Kopcia.
§6

WyraŜa się zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej, objęcie akcji przez wszystkich załoŜycieli i
brzmienie Statutu Spółki HURTIMEX Spółka Akcyjna w brzmieniu ustalonym w załączniku do
niniejszej uchwały.
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§7
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania Spółki HURTIMEX Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
W głosowaniu jawnym uchwała nr 1 podjęta została jednogłośnie.
Podstawą prawną podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii C oraz
wprowadzenia Akcji serii C, Akcji serii B oraz Praw do Akcji serii C do Alternatywnego Systemu
Obrotu jest Uchwała Nr 14/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX Spółki Akcyjnej z
dnia 13 maja 2008 r. (akt notarialny sporządzony przez Notariusza Zbigniewa Jacka Lipke,
prowadzącego Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55 – Rep. A nr 2972/08).
Treść powołanej Uchwały brzmi następująco:

UCHWAŁA Nr 14/2008
w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji, z
pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, akcji zwykłych na okaziciela serii C
oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B, akcji serii C i praw
do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku
„NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie SA oraz ich dematerializacji, a takŜe w sprawie zmiany Statutu
Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX Spółki Akcyjnej (dawniej: Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Hurtimex” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością) z siedzibą
w Łodzi, zwanej dalej: „Spółką”, działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki oraz art.
431 - 433 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:
§ 1.
[PodwyŜszenie kapitału zakładowego. Emisja akcji serii C]
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyŜszony o kwotę nie wyŜszą niŜ 400.000 zł (czterysta
tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niŜ 4.000.000 (cztery miliony) sztuk akcji serii C, o
wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) kaŜda akcja, zwanych dalej:
„Akcjami serii C” lub „Akcjami nowej emisji”.
2. Akcje nowej emisji (Akcje serii C) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Emisja Akcji serii C nastąpi poprzez przeprowadzenie subskrypcji otwartej, w drodze oferty
publicznej, w szczególności w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie
publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), a takŜe
innych właściwych w tym względzie przepisów prawa.
4. PodwyŜszenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 ust. 1
niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii C.
5. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyŜszenia kapitału zakładowego do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, złoŜy oświadczenie w formie aktu
notarialnego o wysokości objętego podwyŜszenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 310 §
2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
§ 2.
[Cena emisyjna Akcji serii C]
1. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii
C, Walne Zgromadzenie postanawia, Ŝe cena emisyjna Akcji serii C zostanie ustalona przez
Zarząd Spółki na podstawie upowaŜnienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1).
2. NadwyŜka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji serii C zostanie
wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 Kodeksu spółek
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handlowych, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji serii C i ich
wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.
§ 3.
[Określenie wkładów na pokrycie Akcji serii C]
Akcje serii C zostaną pokryte, w całości przed zarejestrowaniem podwyŜszenia kapitału
zakładowego, wkładami pienięŜnymi (gotówką).
§ 4.
[Prawo do dywidendy]
Akcje nowej emisji (Akcje serii C) uczestniczyć będą w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę
począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2008, tj. za rok obrotowy kończący się w dniu
31.12.2008 r.
§ 5.
[Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C]
1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich Akcji serii C, tj.
wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich
Akcji serii C.
2. Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru,
a takŜe sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C, sporządzona na podstawie art. 433 § 2
Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, Ŝe wyłączenie prawa poboru w stosunku do
Akcji serii C leŜy w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa
w ustępie poprzedzającym. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst
przedstawionej pisemnej opinii Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie poprzedzającym,
jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
§ 6.
[Wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do alternatywnego systemu obrotu i
ich dematerializacja]
1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym ubiegać się o wprowadzenie i wprowadzić
do alternatywnego systemu obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie SA („GPW”) następujące papiery wartościowe Spółki :
Akcje zwykłe na okaziciela serii B (zwane dalej: „Akcjami serii B”), Akcje serii C emitowane na
podstawie niniejszej uchwały oraz prawa do Akcji serii C.
2. Wszystkie papiery wartościowe Spółki, o których mowa w ustępie poprzedzającym (tj. Akcje
serii B, Akcje serii C oraz prawa do Akcji serii C) będą miały formę zdematerializowaną i
podlegają dematerializacji zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów ustawy z dnia
29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 184, poz. 1538 z późn. zm.).
§ 7.
[UpowaŜnienia dla Zarządu Spółki]
1. Walne Zgromadzenie niniejszym upowaŜnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia
ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C, a w szczególności do:

i

1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C;
2) ustalenia i określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii C, a takŜe
ewentualnej zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii C ;
3) ustalenia zasad dystrybucji Akcji serii C w ramach subskrypcji otwartej (oferty publicznej), w
tym m.in.: ustalenia zasad ewentualnego podziału Akcji serii C na transze i zasad
dokonywania przesunięć Akcji serii C pomiędzy transzami, ustalenia osób uprawnionych do
objęcia Akcji serii C;
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4) określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcje serii C oraz szczegółowego
sposobu i warunków opłacenia Akcji serii C w ramach oferty publicznej wkładami, o których
mowa w § 3 niniejszej uchwał;
5) określenia zasad przydziału Akcji serii C oraz dokonania przydziału Akcji serii C;
6) podjęcia decyzji, za zgodą Rady Nadzorczej, w sprawie zawarcia ewentualnych umów
subemisję inwestycyjną lub usługową;

o

7) podjęcia wszelkich niezbędnych działań związanych z procedurą wymaganą przez przepisy
ustawy, o której mowa w § 1 ust. 3, dotyczącą zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego
(zwanej dalej: „KNF”) o planowanej ofercie publicznej Akcji serii C Spółki i/lub
wprowadzeniem Akcji serii B, Akcji serii C i praw do Akcji serii C do alternatywnego systemu
obrotu, złoŜenia w KNF memorandum informacyjnego przygotowanego przez Spółkę w
związku z ofertą publiczną Akcji serii C i/lub wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki
do alternatywnego systemu obrotu, a takŜe podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań
związanych z postępowaniem przed KNF;
8) ustalenia i określenia wszelkich szczegółowych warunków emisji Akcji serii C i zasad
dystrybucji i objęcia Akcji serii C, które nie zostały uregulowane niniejszą uchwałą;
9) złoŜenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyŜszenia
kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki,
zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek
handlowych.
2. W związku z postanowieniami § 6 niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym
upowaŜnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych
niezbędnych do realizacji celów określonych postanowieniami § 6, tj. czynności związanych z
wprowadzeniem Akcji serii B, Akcji serii C i praw do Akcji serii C do alternatywnego systemu
obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez GPW oraz ich dematerializacją, a w
szczególności do:
1) złoŜenia odpowiednich zawiadomień lub wniosków do KNF, w tym w szczególności
zawiadomienia KNF o planowanej ofercie publicznej Akcji serii C Spółki i/lub wprowadzeniu
Akcji serii B, Akcji serii C i praw do Akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu, złoŜenia w
KNF memorandum informacyjnego przygotowanego przez Spółkę w związku z ofertą publiczną
Akcji serii C i/lub wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do alternatywnego systemu
obrotu;
2) wyboru podmiotu pełniącego funkcję Animatora Rynku lub Market Makera oraz zawarcia z tym
podmiotem stosownej umowy;
3) zawarcia odpowiedniej umowy (umów) z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA
(„KDPW”), w szczególności umowy (umów), o której mowa w art. 5 ust. 8 ustawy z dnia
29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), o
rejestrację w depozycie prowadzonym przez KDPW papierów wartościowych (praw do akcji i
akcji) będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu
obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez GPW, o których mowa w § 6 ust. 1
niniejszej uchwały oraz podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych
niezbędnych do rejestracji tych papierów wartościowych w KDPW;
4) złoŜenia do GPW wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów wymaganych w
postępowaniu w sprawie wprowadzenia papierów wartościowych do alternatywnego systemu
obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez GPW, w tym m.in. wniosku o
wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały, do
alternatywnego systemu obrotu na rynku „NewConnect”, jak równieŜ memorandum
informacyjnego składanego w KNF w związku ze złoŜeniem zawiadomienia o planowanej
ofercie publicznej akcji Spółki i/lub wprowadzeniu Akcji serii B, Akcji serii C i praw do Akcji serii
C do alternatywnego systemu obrotu.
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§ 8.
[Zmiana Statutu]
1. W związku z podwyŜszeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C, o którym
mowa w treści niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 431 §
1 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych – postanawia zmienić w § 6 Statutu Spółki
postanowienia ust. 1 i ust. 5 w ten sposób, Ŝe wskazane ustępy otrzymują nowe, następujące
brzmienie:
1) w zakresie § 6 ust. 1 Statutu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niŜ 1.400.000 zł (jeden milion czterysta tysięcy
złotych) i jest podzielony na nie więcej niŜ 14.000.000 (czternaście milionów) akcji o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) kaŜda akcja. Kapitał Spółki w wysokości 1.000.000 zł (jeden
milion złotych) został w całości pokryty majątkiem przekształconej Spółki Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „HURTIMEX” Spółka z o.o.”
2) w zakresie § 6 ust. 5 Statutu:
„5. Na kapitał zakładowy Spółki, o którym mowa w ust. 1, składają się:
1) akcje imienne uprzywilejowane serii A w łącznej liczbie 6.000.000 (sześć milionów), o
numerach od 1 do 6.000.000, o łącznej wartości nominalnej 600.000 zł (sześćset tysięcy
złotych);
2) akcje zwykłe na okaziciela serii B w łącznej liczbie 4.000.000 (cztery miliony), o łącznej
wartości nominalnej 400.000 (czterysta tysięcy złotych);
3) akcje zwykłe na okaziciela serii C w łącznej liczbie nie większej niŜ 4.000.000 (cztery miliony),
o łącznej wartości nominalnej nie większej niŜ 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych).”
2. Zarząd Spółki, w treści oświadczenia składanego w formie aktu notarialnego, o którym mowa w
§ 1 ust. 5 niniejszej uchwały ustali brzmienie § 6 ust. 1 oraz ust. 5 Statutu Spółki, uwzględniające
wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w ramach jego podwyŜszenia przeprowadzanego
na podstawie niniejszej uchwały.
§ 9.
[Wejście uchwały w Ŝycie]
Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeŜeniem, Ŝe skutek
prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy
postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego.
OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI
w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C oraz w sprawie
uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C
Zarząd HURTIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu
spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru
Akcji serii C oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C.
1. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji
serii C jest w pełni uzasadnione, gdyŜ emisja Akcji serii C bezpośrednio poprzedza wprowadzenie
Akcji Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect organizowanym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, a poprzez skierowanie jej do nowych
akcjonariuszy Spółka uzyska rozproszenie akcjonariatu, które wskazane jest w przypadku
podmiotów zamierzających wprowadzić swoje akcje do notowań na tym rynku. Wyłączenie prawa
poboru Akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy umoŜliwi osiągniecie wymaganej,
moŜliwie najbardziej rozproszonej struktury akcjonariatu. Jednocześnie naleŜy zaznaczyć, Ŝe w
związku z planowanym przeprowadzeniem emisji Akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej
(oferty publicznej), emisja Akcji serii C, w ramach oferty publicznej kierowana będzie do
nieoznaczonego kręgu inwestorów, co nie wyklucza objęcia Akcji przez dotychczasowych
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Akcjonariuszy w ramach tej oferty. Skuteczne przeprowadzenie i uplasowanie Akcji serii C pozwoli
na poprawę wiarygodności finansowej Spółki na rynku, realizację strategii rozwoju, poszerzenie
kręgu akcjonariuszy zainteresowanych rozwojem Spółki oraz zwiększenie zainteresowania
potencjalnych inwestorów akcjami HURTIMEX SA, w związku z ich planowanym wprowadzeniem
do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect. W związku z powyŜszym,
Zarząd Spółki uznaje, iŜ wyłączenie prawa poboru leŜy w interesie Spółki i w szczególności jest
zgodne z jej najbliŜszymi planami związanymi z wprowadzeniem Akcji do obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu.
2. Delegacja dla Zarządu Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C jest niezbędna, gdyŜ
skuteczne przeprowadzenie emisji Akcji serii C, w związku z planowanym upublicznieniem Spółki
i wprowadzeniem Akcji do obrotu na Rynku NewConnect, wymaga dostosowania ceny emisyjnej
Akcji serii C do bieŜącej sytuacji finansowej Spółki i wyceny Spółki i powinna uwzględniać
ewentualne dyskonto w stosunku do wartości akcji w dniu rozpoczęcia oferty (subskrypcji). Nie
bez znaczenia jest równieŜ występowanie zmiennej koniunktury na rynkach akcji, w tym na
Rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, a
cena akcji powinna być dostosowana do aktualnej koniunktury na rynkach akcji, w tym równieŜ
na Rynku NewConnect. Mając powyŜsze na uwadze cena emisyjna Akcji serii C powinna zostać
ustalona bezpośrednio przed rozpoczęciem subskrypcji, z uwzględnieniem celów emisji Akcji serii
C oraz potencjalnych korzyści inwestorów z tytułu objęcia akcji Spółki.

5.

Informacje o prawie pierwszeństwa do objęcia akcji przez
dotychczasowych
akcjonariuszy,
określenie
przyczyn
wyłączeń lub ograniczeń tego prawa

Akcjonariuszowi przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji proporcjonalnie do
posiadanych przez siebie akcji zgodnie z art. 433 § 1 KSH (prawo poboru).
Zgodnie z art. 433 § 2 KSH, w interesie spółki walne zgromadzenie moŜe pozbawić akcjonariuszy
prawa poboru akcji w części lub w całości. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga w takim
wypadku większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru
nowych akcji moŜe nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego
zgromadzenia, a zarząd spółki przedstawił walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą
powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej
ustalenia.
Przepisów art. 433 § 2 KSH nie stosuje się, gdy uchwała o podwyŜszeniu kapitału stanowi, Ŝe nowe
akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem
oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umoŜliwienia im wykonania prawa poboru na
warunkach określonych w uchwale lub gdy uchwała o podwyŜszeniu kapitału stanowi, Ŝe nowe
akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym słuŜy prawo
poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 3 KSH).
Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 2 zdanie drugie Statutu Spółki decyzję o prawie pierwszeństwa
objęcia nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy na wniosek Zarządu podejmuje Walne
Zgromadzenie w drodze uchwały.
Zgodnie z § 5 ust. 1 Uchwały Nr 14/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX Spółki
Akcyjnej

w

sprawie

podwyŜszenia

kapitału

zakładowego

w

drodze

publicznej

emisji,

z

pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, Akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz w sprawie
ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii B, Akcji serii C i Praw do Akcji serii C do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych oraz ich dematerializacji, a takŜe w sprawie zmiany Statutu Spółki dotychczasowi
akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni prawa poboru wszystkich Akcji serii C, tj. wyłączono w
stosunku do nich w całości prawo poboru wszystkich Akcji serii C.
Zarząd Spółki, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedstawił opinię w sprawie
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wyłączenia prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C o następującej treści:
OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI
w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C oraz w sprawie
uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C
Zarząd HURTIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu
spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru
Akcji serii C oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C.
1. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji
serii C jest w pełni uzasadnione, gdyŜ emisja Akcji serii C bezpośrednio poprzedza wprowadzenie
Akcji Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect organizowanym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, a poprzez skierowanie jej do nowych
akcjonariuszy Spółka uzyska rozproszenie akcjonariatu, które wskazane jest w przypadku
podmiotów zamierzających wprowadzić swoje akcje do notowań na tym rynku. Wyłączenie prawa
poboru Akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy umoŜliwi osiągniecie wymaganej,
moŜliwie najbardziej rozproszonej struktury akcjonariatu. Jednocześnie naleŜy zaznaczyć, Ŝe w
związku z planowanym przeprowadzeniem emisji Akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej
(oferty publicznej), emisja Akcji serii C, w ramach oferty publicznej kierowana będzie do
nieoznaczonego kręgu inwestorów, co nie wyklucza objęcia Akcji przez dotychczasowych
Akcjonariuszy w ramach tej oferty. Skuteczne przeprowadzenie i uplasowanie Akcji serii C pozwoli
na poprawę wiarygodności finansowej Spółki na rynku, realizację strategii rozwoju, poszerzenie
kręgu akcjonariuszy zainteresowanych rozwojem Spółki oraz zwiększenie zainteresowania
potencjalnych inwestorów akcjami HURTIMEX SA, w związku z ich planowanym wprowadzeniem
do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect. W związku z powyŜszym,
Zarząd Spółki uznaje, iŜ wyłączenie prawa poboru leŜy w interesie Spółki i w szczególności jest
zgodne z jej najbliŜszymi planami związanymi z wprowadzeniem Akcji do obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu.
2. Delegacja dla Zarządu Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C jest niezbędna, gdyŜ
skuteczne przeprowadzenie emisji Akcji serii C, w związku z planowanym upublicznieniem Spółki
i wprowadzeniem Akcji do obrotu na Rynku NewConnect, wymaga dostosowania ceny emisyjnej
Akcji serii C do bieŜącej sytuacji finansowej Spółki i wyceny Spółki i powinna uwzględniać
ewentualne dyskonto w stosunku do wartości akcji w dniu rozpoczęcia oferty (subskrypcji). Nie
bez znaczenia jest równieŜ występowanie zmiennej koniunktury na rynkach akcji, w tym na
Rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, a
cena akcji powinna być dostosowana do aktualnej koniunktury na rynkach akcji, w tym równieŜ
na Rynku NewConnect. Mając powyŜsze na uwadze cena emisyjna Akcji serii C powinna zostać
ustalona bezpośrednio przed rozpoczęciem subskrypcji, z uwzględnieniem celów emisji Akcji serii
C oraz potencjalnych korzyści inwestorów z tytułu objęcia akcji Spółki.

6.

Określenie
dat,
od
których
oferowane
akcje
mają
uczestniczyć w dywidendzie, ze wskazaniem waluty, w jakiej
wypłacana będzie dywidenda

Zgodnie z art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku
wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który zostanie
przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
Na podstawie § 4 Uchwały nr 14/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 maja
2008 r. (akt notarialny Rep. A nr 2972/08) Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie
wypłacanej przez Spółkę począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2008, tj. za rok obrotowy
kończący się w dniu 31.12.2008 r.
Akcje Emitenta serii B będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę począwszy od
wypłat z zysku za rok obrotowy 2008, tj. za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2008 r.
Wszystkie Akcje Emitenta są równe w prawie do dywidendy.
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Zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2007 został w całości przeznaczony na
kapitał zapasowy (Uchwała nr 10/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13
maja 2008 r. – akt notarialny Rep. A nr 2972/08).
W wypadku podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy, będzie ona wypłacana w złotych polskich.

7.

Wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych,
sposobu realizacji praw z papierów wartościowych, w tym
wypłaty świadczeń pienięŜnych przez emitenta, oraz
podmiotów uczestniczących w realizacji praw z papierów
wartościowych, a takŜe zakresu ich odpowiedzialności wobec
nabywców oraz emitenta

Stosownie do postanowień Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień Statutu Spółki do
podstawowych praw akcjonariuszy zaliczyć moŜna następujące prawa i przywileje i związane z nimi
ograniczenia.

7.1.

Prawa majątkowe

Prawo do dywidendy
Jest to prawo do udziału w zysku osiągniętym przez emitenta, wykazanym w sprawozdaniu
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne
zgromadzenie spółki do wypłaty akcjonariuszom [art. 347 § 1 KSH]. O ile walne zgromadzenie nie
postanowi inaczej, uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym
przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.
Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. W przypadku, gdy akcje nie są całkowicie pokryte –
w stosunku do dokonanych wpłat na akcje (art. 347 § 2 KSH).
Zgodnie z art. 348 § 1 KSH kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie moŜe
przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych
oraz o kwoty przeniesione z kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone
na wypłatę dywidendy. Kwotę tą naleŜy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz
o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny zostać przeznaczone z zysku za ostatni rok
obrotowy na kapitały zapasowe lub rezerwowe.
Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok
obrotowy jest dniem dywidendy.
Zgodnie z postanowieniami art. 348 § 3 KSH zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej
ustala dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy moŜe być wyznaczony na
dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają
roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem
wskazanym w uchwale walnego zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych.
Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy.
Według § 10 ust. 1 Statutu Spółki zysk bilansowy przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do
podziału dzieli się w stosunku do nominalnej wartości akcji. Statut Spółki (§ 10 ust. 2) przewiduje
upowaŜnienie dla Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na
poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego z zachowaniem warunków z art. 349
Kodeksu Spółek Handlowych.
Szczegółowe zasady dystrybucji dywidendy przez spółki publiczne, w tym m.in. warunki wypłaty
dywidendy, a takŜe sposób ogłaszania informacji o zamiarze wypłaty i o odbiorze dywidendy,
ustalane są zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA oraz Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
Zgodnie z § 91 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych, emitent zobowiązany jest poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu
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ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień
dywidendy”) oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 91 ust. 2 Szczegółowych Zasad
Działania KDPW, dzień wypłaty dywidendy moŜe przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu
ustalenia prawa do dywidendy.
Wypłata dywidendy następować będzie za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata
dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki
publicznej, zgodnie z § 97 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie
przez emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym
przez KDPW rachunku pienięŜnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW
środków otrzymanych od emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy w dalszej kolejności
przekaŜą je na poszczególne rachunki akcjonariuszy.
Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji (prawo poboru)
Akcjonariuszowi przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji proporcjonalnie do
posiadanych przez siebie akcji zgodnie z art. 433 § 1 KSH (prawo poboru).
Zgodnie z art. 432 § 2 KSH uchwała o podwyŜszeniu kapitału zakładowego powinna wskazywać
takŜe dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych
akcji (dzień prawa poboru), jeŜeli nie zostali oni tego prawa pozbawieni w całości. Dzień prawa
poboru nie moŜe być ustalony później niŜ z upływem trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia
uchwały.
Zgodnie z art. 433 § 2 KSH, w interesie spółki walne zgromadzenie moŜe pozbawić akcjonariuszy
prawa poboru akcji w części lub w całości. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga w takim
wypadku większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru
nowych akcji moŜe nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego
zgromadzenia, a zarząd spółki przedstawił walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą
powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej
ustalenia.
Przepisów art. 433 § 2 KSH nie stosuje się, gdy uchwała o podwyŜszeniu kapitału stanowi, Ŝe nowe
akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem
oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umoŜliwienia im wykonania prawa poboru na
warunkach określonych w uchwale lub gdy uchwała o podwyŜszeniu kapitału stanowi, Ŝe nowe
akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym słuŜy prawo
poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 3 KSH).
Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 2, zdanie drugie Statutu Spółki, decyzję o prawie
pierwszeństwa objęcia nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy na wniosek Zarządu
podejmuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
W przypadku spółek publicznych realizacja prawa poboru następować będzie za pośrednictwem
systemu depozytowego KDPW. Za kaŜdą posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru akcję
spółki akcjonariuszowi przysługiwać będzie taka liczba jednostkowych praw poboru jaka zostanie
określona przez walne zgromadzenie w warunkach emisji.
Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru mogą dokonywać zapisów na akcje nowej emisji w
domach maklerskich, prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których mają zapisane
prawo poboru.
Prawo do zamiany akcji imiennych na okaziciela i odwrotnie
Zgodnie z art. 334 § 2 KSH zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie moŜe
być dokonana na Ŝądanie akcjonariusza, jeŜeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej.
Statut Spółki (§ 7 ust. 5) określa, iŜ zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana
jest na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza.
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Prawo do zbywania posiadanych akcji, obciąŜania zastawem lub uŜytkowaniem
Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje są zbywalne.
Uprawnienia zastawnika lub uŜytkownika akcji uregulowane są przez postanowienia art. 340
Kodeksu Spółek Handlowych. Zgodnie z postanowieniami art. 340 § 1 KSH zastawnik i uŜytkownik
mogą wykonywać prawo głosu z akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego, na której
ustanowiono zastaw lub uŜytkowanie, jeŜeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca
ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze akcyjnej dokonano wzmianki o jego ustanowieniu
i o upowaŜnieniu do wykonywania prawa głosu (zasady ujawnienia w księdze akcyjnej prawa głosu
z akcji obciąŜonej na rzecz zastawnika lub uŜytkownika regulują postanowienia art. 341 KSH, zaś
zasady uczestnictwa uprawnionych zastawników lub uŜytkowników w walnym zgromadzeniu –
postanowienia art. 406 KSH).
Zgodnie z postanowieniami art. 340 § 3 KSH w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których
ustanowiono zastaw lub uŜytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu
maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji
przysługuje akcjonariuszowi.
Statut Spółki nie zawiera Ŝadnych postanowień w powyŜszym zakresie.
Umorzenie akcji
Zgodnie z art. 359 § 1 KSH akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut tak stanowi. Akcja
moŜe być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie
dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie
moŜe być dokonane częściej niŜ raz w roku obrotowym.
Zgodnie z art. 359 § 2 KSH umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała
powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia
przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez
wynagrodzenia oraz sposób obniŜenia kapitału zakładowego. Umorzenie przymusowe następuje za
wynagrodzeniem, które nie moŜe być niŜsze od wartości przypadających na akcję netto,
wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszony o kwotę
przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
Zgodnie z art. 359 § 6 KSH statut moŜe stanowić, Ŝe akcje ulegają umorzeniu w razie ziszczenia się
określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie. Stosuje się wówczas
przepisy o umorzeniu przymusowym.
Zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu Spółki akcje mogą być umorzone, a o warunkach i trybie umorzenia
decyduje Walne Zgromadzenie. Zgodnie z § 9 ust 4 Statutu Spółki akcje mogą być umorzone,
w przypadku gdy:
-

za zgodą akcjonariusza nastąpi nabycie akcji przez spółkę (umorzenie dobrowolne);

-

uchwalone będzie obniŜenie kapitału zakładowego;

-

spółka nabędzie akcje w drodze egzekucji swoich roszczeń;

-

nastąpi nabycie w drodze sukcesji uniwersalnej.

Zgodnie z § 9 ust. 6 Statutu Spółki jeŜeli akcje nabyte w drodze egzekucji nie zostaną zbyte
w ciągu roku od dnia ich nabycia, muszą być umorzone według przepisów o obniŜeniu kapitału
zakładowego.
Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej
W przypadku likwidacji spółki akcyjnej majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu
wierzycieli spółki, zgodnie z art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku
do dokonanych przez kaŜdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Wielkość wpłat na
kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość
posiadanych przez niego akcji.
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7.2.

Prawa korporacyjne

Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki oraz prawo do głosowania na
walnym zgromadzeniu spółki
W myśl art. 406 KSH jest to prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i głosowania na nim.
Zgodnie z generalną zasadą wyraŜoną w art. 411 § 1 KSH kaŜda akcja daje prawo do jednego
głosu na walnym zgromadzeniu. W oparciu o postanowienia art. 351 § 1 KSH spółka moŜe
wydawać akcje o szczególnych uprawnieniach, które to uprawnienia powinny być określone
w statucie (tzw. akcje uprzywilejowane), zaś akcje uprzywilejowane powinny być akcjami
imiennymi.
Zgodnie z art. 351 § 2 zdanie drugie KSH uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu nie dotyczy
spółki publicznej (w przypadku spółki niepublicznej – zgodnie z art. 352 KSH – uprzywilejowanie co
do prawa głosu polegać moŜe na przyznaniu jednej akcji nie więcej niŜ dwóch głosów).
Zgodnie ze Statutem Spółki Akcje Emitenta serii A w liczbie 6.000.000 sztuk są Akcjami imiennymi
uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, Ŝe jednej Akcji przyznaje się dwa głosy na Walnym
Zgromadzeniu Spółki. Pozostałe Akcje Emitenta są Akcjami zwykłymi na okaziciela (kaŜda więc
Akcja na okaziciela uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu).
Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeŜeli zostali
wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia (art. 406
§ 1 KSH).
Akcje na okaziciela dają prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeŜeli dokumenty akcji
(lub zaświadczenia wydane na dowód złoŜenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim
wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia) zostaną złoŜone w spółce co najmniej
na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem
(art. 406 § 2 KSH). Zgodnie z postanowieniami art. 406 § 3 KSH akcjonariusze spółek publicznych
posiadający akcje zdematerializowane powinni złoŜyć w spółce imienne świadectwa depozytowe
wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych – zgodnie z przepisami o
obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi – Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
Akcjonariusz moŜe uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie.
Zasady dotyczące zwoływania Walnych Zgromadzeń Emitenta oraz zasady uczestnictwa w Walnych
Zgromadzeniach zostały określone w § 21 i § 22 Statutu Spółki oraz w Regulaminie Walnego
Zgromadzenia Spółki. Pełna treść Statutu Spółki wraz z podjętymi uchwałami Walnego
Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki niezarejestrowanych przez sąd znajdują się w
Załączniku nr 2 niniejszego Memorandum Informacyjnego. Regulamin Walnego Zgromadzenia
HURTIMEX SA zamieszczony jest na stronie internetowej Emitenta.
Prawo do zaskarŜania uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy
Na warunkach określonych w art. 422-427 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusz ma prawo do
zaskarŜania uchwał walnego zgromadzenia spółki – w drodze powództwa o uchylenie uchwały i
powództwa o stwierdzenie niewaŜności uchwały.
Zgodnie z art. 422 KSH uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi
obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, moŜe być
zaskarŜona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały (§ 1). Prawo
do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje: zarządowi,
radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów; akcjonariuszowi, który głosował
przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zaŜądał zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg głosowania nie
dotyczy akcjonariusza tzw. akcji niemej); akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do
udziału w walnym zgromadzeniu oraz akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym
zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub teŜ powzięcia
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uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad (§ 2).
ZaskarŜenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd
rejestrowy moŜe jednakŜe zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy.
W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały walnego
zgromadzenia sąd, na wniosek pozwanej spółki, moŜe zasądzić od powoda kwotę do
dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy
prawnego. Nie wyłącza to moŜliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (art. 423).
Zgodnie z art. 424 KSH powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia naleŜy wnieść
w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niŜ w terminie
sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały. W przypadku zaś spółki publicznej termin do
wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później
jednak niŜ trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.
Art. 425 KSH przewiduje prawo akcjonariusza do zaskarŜenia uchwały walnego zgromadzenia
akcjonariuszy w drodze powództwa o stwierdzenie niewaŜności uchwały. Prawo do wytoczenia
przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie niewaŜności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej
z ustawą przysługuje osobom lub organom spółki wymienionym w art. 422 § 2 KSH. Przepisu
art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się (art. 425 § 1). Prawo do wniesienia
powództwa wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym uprawniony powziął wiadomość
o uchwale, nie później jednak niŜ z upływem dwóch lat od dnia powzięcia uchwały (§ 2).
Powództwo o stwierdzenie niewaŜności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno
być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niŜ w terminie
roku od dnia powzięcia uchwały (§ 3). Upływ terminów określonych w art. 425 § 2 i § 3 KSH nie
wyłącza moŜliwości podniesienia zarzutu niewaŜności uchwały. Przepisy art. 423 § 1 i § 2 KSH
stosuje się odpowiednio.
Zgodnie z art. 427 KSH prawomocny wyrok uchylający uchwałę lub stwierdzający niewaŜność
uchwały ma moc obowiązującą w stosunkach między spółką a wszystkimi akcjonariuszami oraz
między spółką a członkami organów spółki. W przypadkach, w których waŜność czynności
dokonanej przez spółkę jest zaleŜna od uchwały walnego zgromadzenia, uchylenie takiej uchwały
lub stwierdzenie jej niewaŜności nie ma skutku wobec osób trzecich działających w dobrej wierze.
Statut Spółki nie zawiera Ŝadnych postanowień w tym zakresie.
Prawo do wybory rady nadzorczej spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Akcjonariusze posiadający co najmniej 20% kapitału zakładowego mogą zgodnie z art. 385 § 3
KSH złoŜyć wniosek o wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wybór
rady nadzorczej powinien być dokonany w tym trybie, nawet, gdy statut przewiduje inny sposób
powołania rady nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący na walnym zgromadzeniu tą część akcji,
która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na walnym zgromadzeniu przez
liczbę członków rady nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka
rady nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków rady nadzorczej.
Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną
zgodnie z zasadami podanymi powyŜej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą
wszyscy akcjonariusze emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady
nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Statut Spółki nie zawiera Ŝadnych postanowień w tym zakresie.
Prawo do informacji na temat Spółki
JeŜeli jest to istotne z punktu widzenia oceny sprawy objętej porządkiem obrad walnego
zgromadzenia akcjonariusz spółki zgodnie z art. 428 § 1 KSH moŜe zgłosić w trakcie trwania
walnego zgromadzenia Ŝądania udzielenia mu takich informacji. Zarząd emitenta jest zobowiązany
do udzielenia informacji Ŝądanej przez akcjonariusza ale w szczególnych sytuacjach moŜe odmówić
udzielenia informacji. Zarząd moŜe udzielić akcjonariuszowi Ŝądanej przez niego informacji na
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piśmie nie później niŜ w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia walnego zgromadzenia.
Zarząd moŜe udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących spółki poza walnym zgromadzeniem
przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisów. Akcjonariusz, któremu odmówiono
ujawnienia Ŝądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do
protokołu, moŜe złoŜyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia
informacji (art. 429 § 1 KSH). Zgodnie z art. 429 KSH § 2 wniosek naleŜy złoŜyć w terminie
tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji.
Akcjonariusz moŜe równieŜ złoŜyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do
ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.
Statut Spółki nie zawiera Ŝadnych postanowień w tym zakresie.
Prawo do złoŜenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz
wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw
Co do zasady, organem uprawnionym do zwołania walnego zgromadzenia – na mocy postanowień
art. 399 § 1 KSH – jest zarząd spółki.
Zgodnie z postanowieniami art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co
najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą Ŝądać zwołania nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliŜszego walnego
zgromadzenia. śądanie takie naleŜy złoŜyć na piśmie do zarządu spółki najpóźniej na miesiąc przed
proponowanym terminem walnego zgromadzenia.
We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia naleŜy moŜliwie szczegółowo
wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady. Wnioskodawcy Ŝądań zwołania walnego zgromadzenia
powinni uzasadnić takie Ŝądanie oraz sprawy wnoszone pod jego obrady (§ 2 ust. 5 Regulaminu
Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA).
Zgodnie z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwyczajne walne zgromadzenia powinno się
odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie kaŜdego roku obrotowego.
Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje się dla rozpatrzenia spraw wymagających
niezwłocznego rozstrzygnięcia. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd – z własnej
inicjatywy lub na pisemny wniosek rady nadzorczej bądź akcjonariuszy reprezentujących co
najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego spółki. Zwołanie nadzwyczajnego
walnego zgromadzenia na wniosek rady nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić
w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku.
Zgodnie z § 21 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane przez Zarząd
z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co
najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego powinno być zwołane w ciągu 14 dni od
przedstawienia Ŝądania wraz z projektami porządku obrad i wnioskowanych uchwał.
Prawo do Ŝądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z
utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw
szczególnych)
Uchwałę w przedmiocie zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego
z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych) podejmuje
walne zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (art. 84 Ustawy o ofercie publicznej). Stosowna
uchwała powinna określać w szczególności: przedmiot i zakres badania, dokumenty, które spółka
powinna udostępnić biegłemu, stanowisko zarządu wobec zgłoszonego wniosku. JeŜeli walne
zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy
mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od
powzięcia uchwały (art. 85 Ustawy o ofercie publicznej). Po zakończeniu badania rewident do
spraw szczególnych (niezaleŜnie od trybu jego powołania) przedstawia wyniki badania w formie
pisemnego sprawozdania, które przedkłada zarządowi i radzie nadzorczej spółki (art. 86 Ustawy
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o ofercie publicznej). W związku z tym, iŜ inicjatywa powołania rewidenta jest prawem
akcjonariuszy, to właśnie akcjonariusze są adresatami informacji dotyczącej wyników badania.
Zarząd składa sprawozdanie ze sposobu uwzględnienia wyników badania na najbliŜszym walnym
zgromadzeniu oraz jest obowiązany udostępnić sprawozdanie w trybie określonym w art. 56 ust.1
Ustawy o ofercie publicznej.
Statut Spółki nie zawiera Ŝadnych postanowień w tym zakresie.
Prawo do Ŝądania informacji o stosunku dominacji
Akcjonariusz (m.in.) – na mocy postanowień art. 6 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych – ma prawo
Ŝądać, aby inna spółka handlowa, która jest akcjonariuszem emitenta, udzieliła informacji, czy
pozostaje ona w stosunku dominacji lub zaleŜności wobec określonej spółki handlowej albo
spółdzielni będącej akcjonariuszem w tej spółce. Akcjonariusz (m.in.) ma takŜe prawo Ŝądać
ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie spółka posiada w spółce
handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem w tej spółce (w tym takŜe jako zastawnik,
uŜytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami). śądanie udzielenia informacji oraz
odpowiedzi powinny być złoŜone na piśmie.
Statut Spółki nie zawiera Ŝadnych postanowień w powyŜszym zakresie.
Prawo do imiennego świadectwa depozytowego
Zgodnie z art. 328 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariuszowi spółki publicznej
posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa
depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie
z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi – Dz.U. Nr 183, poz. 1538).
Statut Spółki nie zawiera Ŝadnych postanowień w tym zakresie.
Inne prawa korporacyjne
Prawo do Ŝądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania
finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta
najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem (art. 395 § 4 Kodeksu Spółek
Handlowych).
Prawo do przeglądania w lokalu zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu oraz Ŝądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407
§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych).
Prawo do Ŝądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie
tygodnia przed walnym zgromadzeniem (art. 407 §2 Kodeksu Spółek Handlowych).
Prawo do złoŜenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną
w tym celu komisję, złoŜoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złoŜyć akcjonariusze,
posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym
zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 Kodeksu
Spółek Handlowych).
Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz Ŝądania wydania poświadczonych przez zarząd
odpisów uchwał (art. 421 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych).
Prawo do wniesienia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach
określonych w art. 486 i 487 Kodeksu Spółek Handlowych, jeŜeli spółka nie wytoczy powództwa
o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego
szkodę.
Prawo do przeglądania dokumentów oraz Ŝądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów
dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku
połączenia spółek), w art. 540 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku podziału spółki) oraz
w art. 561 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku przekształcenia spółki).
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Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i Ŝądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego
sporządzenia (art. 341 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych).
Prawo akcjonariusza spółki publicznej do Ŝądania wykupienia posiadanych przez niego akcji przez
innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce
publicznej (art. 83 Ustawy o ofercie publicznej).

8.

Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do
wypłaty dywidendy w przyszłości

Zasady polityki Emitenta, co do wypłaty dywidendy
Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych czysty zysk, po dokonaniu obowiązkowych odpisów, moŜe
być przeznaczony na:
-

fakultatywne odpisy na kapitał zapasowy;

-

odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych i funduszy celowych tworzonych w spółce;

-

dywidendę dla akcjonariuszy.

Wszystkie Akcje Emitenta mają takie samo prawo do dywidendy. Zysk bilansowy Spółki
przeznaczony przez jej Walne Zgromadzenie do podziału dzieli się w stosunku do nominalnej
wartości akcji.
Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o podziale zysku i pokryciu straty (§ 24 ust. 1 pkt 2
Statutu Spółki).
Zarząd Emitenta upowaŜniony jest do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki
na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego z zachowaniem warunków z art.
349 Kodeksu Spółek Handlowych (§ 10 ust. 2 Statutu Spółki).
Zasady polityki Emitenta, co do wypłaty dywidendy w okresie najbliŜszych dwóch lat
obrotowych
Zysk wypracowany przez Emitenta w roku obrotowym 2007 został w całości przeznaczony na
kapitał zapasowy Spółki. Ze względu na znaczące potrzeby kapitałowe związane głównie z
planowanym rozwojem Spółki, Zarząd Emitenta nie będzie wnioskował o wypłatę dywidendy z
zysku osiągniętego w roku obrotowym 2008 i 2009. Intencją Zarządu Spółki będzie przeznaczenie
tego zysku na inwestycje, które zapewnią dalszy dynamiczny wzrost wartości firmy.
Zasady dystrybucji dywidendy
Terminy podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem uprawnionym do podjęcia uchwały o wypłacie
dywidendy jest walne zgromadzenie spółki. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę
o pozostawieniu całości lub części zysku w spółce, albo o przeznaczeniu całości lub części zysku na
wypłatę dywidendy. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, które moŜe podjąć uchwałę o wypłacie
dywidendy powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. PoniewaŜ
rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powinno
się odbyć do końca czerwca.
W przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy uchwała ta powinna wskazywać datę
ustalenia prawa do dywidendy („dzień dywidendy”) oraz terminy wypłaty dywidendy. Zgodnie z art.
348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, dzień dywidendy moŜe być wyznaczony na dzień powzięcia
uchwały o wypłacie dywidendy albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
Warunki odbioru dywidendy
Warunki wypłaty dywidendy ustalane są zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych.
Zgodnie z § 91 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych, emitent zobowiązany jest poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu
ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień
dywidendy”) oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 91 ust. 2 Szczegółowych Zasad
Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi
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upłynąć co najmniej 9 dni roboczych.
Wypłata dywidendy następować będzie za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata
dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki
publicznej, zgodnie z § 97 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie
przez emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym
przez KDPW rachunku pienięŜnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW
środków otrzymanych od emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy w dalszej kolejności
przekaŜą je na poszczególne rachunki akcjonariuszy.
Uprzywilejowanie co do dywidendy
Statut Spółki nie przewiduje jakiegokolwiek uprzywilejowania co do wypłat dywidendy.
Zaliczka na poczet dywidendy
Zarząd upowaŜniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki w poczet przewidywanej dywidendy
na koniec roku obrotowego z zachowaniem warunków z art. 349 Kodeksu Spółek Handlowych.
Statut Emitenta przewiduje moŜliwość wypłaty zaliczki na dywidendę (§ 10 ust. 2 Statutu Spółki).

9.

Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych
z posiadaniem i obrotem papierami wartościowymi, w tym
wskazanie płatnika podatku

W niniejszym Memorandum Informacyjnym zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania
dochodów związanych z posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych
odpowiedzi powinni skorzystać z porad świadczonych przez doradców podatkowych.

9.1.

Opodatkowanie dochodów z tytułu dywidendy

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy
odbywa się według następujących zasad, określonych przez przepisy Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych:
1) podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy;
2) przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach
określonych w art. 27 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7 Ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych);
3) podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt. 4 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych);
4) płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku
z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu
skarbowego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, sformułowanym w piśmie z dnia
5 lutego 2002 roku skierowanym do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, płatnikiem tym
jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby fizycznej, której
wypłacana jest dywidenda.
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne
Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad,
określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych:
1) podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy;
2) podatek wynosi 19% otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych);
3) ze względu na obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku zmianę regulacji w zakresie opodatkowania
przychodu (dochodu) z dywidend, wprowadzono przepis przejściowy wskazujący, Ŝe podatnicy,
którzy przed dniem 1 stycznia 2008 roku uzyskali przychody (dochody) z dywidend od osób
prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lecz nie nabyli
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prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych dokonują odliczenia podatku pobranego od tych przychodów (dochodów) w zakresie i na
zasadach określonych w art. 23 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu
obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 roku;
4) zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej spółek, które łącznie spełniają następujące warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych):
a) wypłacającym dywidendę oraz inne naleŜności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest
spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
b) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych, o których mowa w lit. a, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub
w innym niŜ Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie
naleŜącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
c) spółka, o której mowa w lit. b, posiada w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 r.
bezpośrednio nie mniej niŜ 15% udziałów (akcji) w kapitale spółki (od 1 stycznia 2009 roku ten
próg ulega obniŜeniu do 10%), o której mowa w lit. a;
d) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych jest: spółka, o której mowa w lit. b, albo zagraniczny zakład spółki, o
której mowa w lit. b.
Zwolnienie opisane powyŜej ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody
(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada w okresie od 1 stycznia 2007
roku do 31 grudnia 2008 roku nie mniej niŜ 15% udziałów (akcji) w spółce wypłacającej te
naleŜności, nieprzerwanie przez okres dwóch lat (od 1 stycznia 2009 roku próg ten ulega obniŜeniu
do 10%). Zwolnienie to ma równieŜ zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat
nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału
w zysku osoby prawnej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów.
W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w ustalonej wysokości,
nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka jest obowiązana do zapłaty podatku wraz z odsetkami
za zwłokę, w wysokości 19% przychodów, z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.
Zwolnienie stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zwolnienie ma zastosowanie w stosunku do dochodów osiągniętych od dnia uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
5) płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę zryczałtowanego
podatku dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego
dla podatnika urzędu skarbowego (art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych
Obowiązek pobrania podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa:
-

na podmiocie prowadzącym rachunki papierów wartościowych (zgodnie z interpretacją Ministra
Finansów) w przypadku inwestorów zagranicznych – osób fizycznych,

-

na podmiocie wypłacającym dywidendę w przypadku inwestorów zagranicznych – osób
prawnych,

gdy kwoty związane z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów
zagranicznych, którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli:
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-

osób prawnych, jeŜeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu
(art. 3 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i

-

osób fizycznych, jeŜeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania
(art. 3 ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych
udziałów w zyskach emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione
postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą
Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby
fizycznej. W przypadku gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady
opodatkowania dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
wiąŜące są postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych powyŜej przepisów
polskich ustaw podatkowych.
JednakŜe, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie
stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieŜenia podwójnemu
opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest moŜliwe, pod warunkiem
udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od niego
zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej.
W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieŜenia
podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest moŜliwe, pod warunkiem uzyskania od
podatnika certyfikatu rezydencji.
Zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnione
z opodatkowania są dochody z dywidend oraz inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych,
mających siedzibę w Polsce, uzyskiwane przez podmioty, które nie mają siedziby w Polsce, jeŜeli te
spółki podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej, opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od całości swoich dochodów oraz dochody tych spółek uzyskiwane są z udziału
w zysku osoby prawnej, w której w kapitale zakładowym spółka uzyskująca ten dochód posiada
bezpośrednio nie mniej niŜ 15% udziałów nieprzerwanie przez okres nie krótszy niŜ dwa lata.
Zwolnienie to ma równieŜ zastosowanie w przypadku, gdy ww. okres dwóch lat nieprzerwanego
posiadania 15% przez spółkę uzyskującą dochód z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, upływa
po dniu uzyskania tych dochodów. JednakŜe w przypadku niedotrzymania ww. terminu dwóch lat,
spółka uzyskująca taki dochód jest zobowiązana do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę,
w wysokości 19% uzyskanych przychodów, przy uwzględnieniu postanowień umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania. Minimalna wielkość posiadanego udziału, wymagana dla zastosowania
wspomnianego zwolnienia od 1 stycznia 2009 r. wynosić będzie 10%.
Płatnik podatku, tj. podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych – w przypadku
inwestorów zagranicznych – osób fizycznych lub podmiot wypłacający dywidendę – w przypadku
inwestorów zagranicznych – osób prawnych, bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u
źródła, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego
opodatkowania, wypłacane przez niego na rzecz inwestorów zagranicznych kwoty dywidend i
innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegają opodatkowaniu w Polsce.

9.2.

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaŜy praw
poboru akcji, akcji oraz praw do akcji oferowanych

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych
Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych
instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia
udziałów w spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19%
uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych
instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeŜeli czynności te
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wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów)
z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach
ogólnych.
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
jest:
-

róŜnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów
wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub
ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeŜeniem art. 24 ust. 13 i 14 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych;

-

róŜnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów
wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art.
23 ust. 1 pkt 38a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

-

róŜnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych
instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a Ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych;

-

róŜnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach
mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art.
22 ust. 1f pkt 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38;

-

róŜnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających
osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepienięŜny w innej
postaci niŜ przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów
określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e,

osiągnięta w roku podatkowym.
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym
mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać
dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a takŜe dochody z realizacji
praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość
prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo
wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepienięŜny w postaci innej niŜ przedsiębiorstwo lub
jego zorganizowana część, i obliczyć naleŜny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych).
Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki
podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie
podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika
zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw.
certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.
Opodatkowanie dochodów osób prawnych
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaŜy akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący róŜnicę
pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaŜy akcji, a kosztami uzyskania przychodu,
czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaŜy akcji łączy się z
pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne zobowiązane
są do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych
dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako róŜnica
pomiędzy podatkiem naleŜnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą
zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku.
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Podatnik moŜe równieŜ wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony
w art. 25 ust. 6-7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki
podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie
podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika
zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw.
certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.

9.3.

Obowiązek związany z przekazami pienięŜnymi za granicę oraz
rozliczeniami w kraju w obrocie dewizowym

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy prawo dewizowe, rezydenci i nierezydenci są obowiązani
dokonywać przekazów pienięŜnych za granicę oraz rozliczeń w kraju związanych z obrotem
dewizowym za pośrednictwem uprawnionych banków, jeŜeli kwota przekazu lub rozliczenia
przekracza równowartość 15.000 EURO. Obowiązek dokonywania rozliczeń za pośrednictwem
uprawnionych banków, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy prawo dewizowe, nie dotyczy
przypadków, w których stroną rozliczenia jest uprawniony bank (art. 25 ust. 2 Ustawy prawo
dewizowe).

9.4.

Podatek od spadków i darowizn

Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku
lub darowizny, praw majątkowych, w tym równieŜ praw związanych z posiadaniem akcji, podlega
opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeŜeli;
-

w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był
obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lub

-

prawa majątkowe dotyczące akcji są wykonywana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróŜnicowana i zaleŜy od rodzaju
pokrewieństwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą
i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym.

9.5.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zgodnie z postanowieniami art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwalnia
się od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaŜ maklerskich instrumentów finansowych
firmom inwestycyjnym bądź za ich pośrednictwem oraz sprzedaŜ tych instrumentów dokonywaną w
ramach obrotu zorganizowanego – w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi.
Zgodnie z definicją obrotu zorganizowanego zawartą w treści art. 3 pkt 9) Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, przez obrót zorganizowany rozumie się obrót papierami
wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu.
Maklerskimi instrumentami finansowymi są m.in. akcje – art. 2 ust. 2 w związku z art. 2 ust. 1 pkt
1) oraz art. 3 pkt 1) lit. a) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
W przypadku, gdy akcje, które zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect, zbywane są bez korzystania z pośrednictwa firm inwestycyjnych i sprzedaŜ
akcji nie jest dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, czynności cywilnoprawne
przenoszące własność papierów wartościowych (akcji) obciąŜone są podatkiem od czynności
cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej sprzedawanych praw majątkowych. W takim
wypadku, podatnicy są zobowiązani bez wezwania organu podatkowego, złoŜyć deklaracje w
sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i uiścić podatek w terminie 14 dni od
dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany
przez płatnika. JeŜeli czynność jest dokonywana w formie aktu notarialnego płatnikiem jest
notariusz.
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Zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt 4) lit. a) Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,
nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeŜeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu
dokonania tej czynności opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług.

9.6.

Odpowiedzialność płatnika

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst
jednolity Dz.U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciąŜącego na nim
obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie
organowi podatkowemu – odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.
Płatnik odpowiada za te naleŜności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezaleŜna
od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku,
jeŜeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeŜeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.

10.

Wskazanie stron umów o subemisję usługową
inwestycyjną oraz istotnych postanowień tych umów

lub

Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową ani inwestycyjną.
Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 6 Uchwały nr 14/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA
z dnia 13 maja 2008 r. Zarząd jest upowaŜniony do podjęcia decyzji, za zgodą Rady Nadzorczej, w
sprawie zawarcia ewentualnych umów o subemisję inwestycyjną lub usługową. W wypadku
zawarcia takiej umowy, Emitent poinformuje o tym poprzez sporządzenie aneksu do Memorandum,
który zostanie następnie udostępniony do publicznej wiadomości.

11.

Określenie
zasad
wartościowych

dystrybucji

oferowanych

papierów

11.1. Wskazanie osób, do których kierowana jest oferta
Podmiotami uprawnionymi do obejmowania Akcji Oferowanych są:
1. osoby fizyczne - zarówno rezydenci jak i nierezydenci, w rozumieniu Prawa Dewizowego;
2. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - zarówno
rezydenci jak i nierezydenci, w rozumieniu Prawa Dewizowego;
3. zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, w imieniu osób, których
rachunkami zarządzają i na rzecz których mają zamiar nabyć Akcje Oferowane, przy czym
zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie wraz ze złoŜeniem zapisu muszą
złoŜyć listę osób, na rzecz których zamierzają nabyć Akcje Oferowane.
Inwestorzy, będący nierezydentami, w rozumieniu Prawa Dewizowego, zamierzający nabyć Akcje
Oferowane, winni zapoznać się z odpowiednimi postanowieniami prawa, obowiązującymi w kraju
ich pochodzenia.

11.2. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sprzedaŜy
Harmonogram publicznej oferty Akcji Oferowanych przedstawia się następująco:
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje
Dokonanie przydziału Akcji Oferowanych
Zamknięcie Oferty publicznej Akcji

25 sierpnia 2008 r.
29 sierpnia 2008 r.
do godz. 17:00
4 września 2008 r.
4 września 2008 r.

Emitent zastrzega sobie prawo do dokonania, w porozumieniu z Oferującym, zmiany terminów
wskazanych powyŜej.
Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, okres składania zapisów nie moŜe zostać skrócony. Emitent
moŜe podjąć decyzję o wydłuŜeniu okresu przyjmowania zapisów na Akcje (oraz stosownym
przesunięciu pozostałych terminów).
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Informacja o ewentualnej zmianie terminów zostanie przekazana w formie Aneksu do
Memorandum, najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje, określonym
w planowanym harmonogramie Oferty.
W przypadku udostępnienia przez Spółkę po rozpoczęciu subskrypcji Aneksu do Memorandum
dotyczącego zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji, o których
Spółka powzięła wiadomość przed tym przydziałem, Spółka dokona odpowiedniej zmiany terminu
przydziału Akcji tak, aby Inwestorzy, którzy złoŜyli zapisy na Akcje przed udostępnieniem Aneksu,
mogli uchylić się od skutków prawnych złoŜonych zapisów w terminie 2 dni roboczych od dnia
udostępnienia Aneksu.

11.3. Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz
terminu związania zapisem
11.3.1. Terminy składania zapisów
Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane w terminie od 25 do 29 sierpnia 2008 r. W ostatnim
dniu przyjmowania zapisów, zapisy będą przyjmowane w godzinach pracy poszczególnych punktów
obsługi klientów Członków Konsorcjum nie później jednak niŜ do godziny 17:00.
Szczegółowe terminy związane z Ofertą zostały przedstawione w punkcie 11.2. niniejszego
Memorandum.
11.3.2. Cena
Cena Emisyjna Akcji Oferowanych została ustalona na 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy).
11.3.3. Miejsce składania zapisów
Dom Maklerski POLONIA NET SA zorganizuje konsorcjum domów maklerskich (Konsorcjum
Dystrybucyjne), które będą przyjmować zapisy na Akcje.
Lista domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje została zamieszczona w Rozdziale VI
niniejszego Memorandum w Załączniku nr 4. Wykaz ten będzie równieŜ dostępny na stronach
internetowych Spółki www.hurtimex.com.pl oraz Oferującego www.polonia.com.pl Szczegółowy
wykaz punktów obsługi klientów kaŜdego z członków Konsorcjum Dystrybucyjnego dostępny jest
na stronie internetowej danego konsorcjanta.
Informacje o poszerzeniu Konsorcjum Dystrybucyjnego o nowe podmioty przyjmujące zapisy będą
przekazywane w formie Aneksu do Memorandum.
Zapisy na Akcje będą przyjmowane w formie i zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym domu
maklerskim przyjmującym zapisy, jednakŜe nie mogą one być sprzeczne z zasadami określonymi w
niniejszym Memorandum.
11.3.4. Minimalna i maksymalna wielkość zapisu
Minimalna liczba Akcji objęta zapisem wynosi 1 (jedna) szt. Maksymalna liczba Akcji objęta
zapisem subskrypcyjnym jest równa liczbie Akcji Oferowanych.
Inwestorzy są uprawnieni do składania dowolnej liczby zapisów, przy czym łączna liczba Akcji
objętych zapisami jednego Inwestora nie moŜe przekraczać liczby Akcji Oferowanych.
Zapis lub łączne zapisy jednego Inwestora opiewające na liczbę Akcji większą niŜ liczba Akcji
Oferowanych będą traktowane jako zapis na wszystkie Akcje Oferowane.
11.3.5. Procedura składania zapisów
Zapisy subskrypcyjne na Akcje Oferowane mogą być składane w biurach maklerskich będących
członkami Konsorcjum Dystrybucyjnego, o którym mowa w punkcie 11.3.3. niniejszego
Memorandum.
Zapisy na Akcje będą przyjmowane w formie i zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym domu
maklerskim przyjmującym zapisy, jednakŜe nie mogą one być sprzeczne z zasadami określonymi
w niniejszym Memorandum.
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Inwestor, który podpisał umowę z podmiotem przyjmującym zapisy na Akcje, umoŜliwiającą
składanie dyspozycji za pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu bądź przy wykorzystaniu innych
środków technicznych, moŜe składać zapisy na Akcje za ich pośrednictwem, podając wszystkie
dane niezbędne do złoŜenia zapisu na Akcje, zgodnie z postanowieniami Memorandum.
Zapisy będą przyjmowane w terminach określonych w punkcie 11.2 niniejszego Memorandum. W
ostatnim dniu przyjmowania zapisów, zapisy będą przyjmowane w godzinach pracy poszczególnych
punktów obsługi klientów Członków Konsorcjum nie później jednak niŜ do godziny 17:00.
Inwestorzy będą mogli złoŜyć zapis maksymalnie na ilość Akcji Oferowanych. Zapis nie moŜe być
mniejszy od minimalnej wielkości zapisu określonej w punkcie 11.3.4 niniejszego Memorandum.
Inwestor moŜe złoŜyć wielokrotne zapisy na Akcje Oferowane, przy czym łączna liczba Akcji
określona w zapisach złoŜonych przez jednego Inwestora nie moŜe być większa niŜ ilość Akcji
Oferowanych. Zapisy złoŜone przez jednego Inwestora na liczbę Akcji większą niŜ ilość Akcji
Oferowanych będą traktowane jak zapisy złoŜone na liczbę Akcji Oferowanych.
Zapisy na Akcje:
1.

przyjmowane są po ustalonej Cenie Emisyjnej wynoszącej 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy);

2.

są bezwarunkowe;

3.

nie mogą zawierać jakichkolwiek zastrzeŜeń;

4.

mogą być anulowane
Memorandum.

zgodnie

z zasadami

wskazanymi

w punkcie 11.5

niniejszego

Składając zapis, Inwestor jednocześnie oświadcza, Ŝe:
-

zapoznał się z treścią Memorandum oraz akceptuje treść Statutu Emitenta i warunki Oferty;

-

zgadza się na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Oferowanych niŜ objęta Zapisem lub
nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Memorandum.

Na dowód złoŜonego zapisu Inwestor otrzyma jeden egzemplarz formularza zapisu. Wszelkie
konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi Inwestor.
Składanie dyspozycji deponowania
Inwestor składający zapis na Akcje Oferowane jednocześnie składa nieodwołalną dyspozycję
deponowania Akcji, stanowiącą część formularza zapisu. ZłoŜenie takiej dyspozycji jest
obligatoryjne.
Konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia dyspozycji deponowania
Akcji ponosi Inwestor.
11.3.6. Działanie przez pełnomocnika
Inwestor moŜe działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika.
Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w domu maklerskim
przyjmującym zapis wystawione przez Inwestora pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być
wystawione w formie pisemnej. Szczegółowe zasady działania przez pełnomocnika określają
procedury domów maklerskich członków Konsorcjum Dystrybucyjnego. W przypadku braku takich
procedur naleŜy stosować zasady opisane w niniejszym punkcie.
Pełnomocnictwo powinno być wystawione w formie aktu notarialnego lub zawierać podpis
mocodawcy uwierzytelniony notarialnie.
W przypadku, gdy pełnomocnikiem Inwestora jest dom maklerski z siedzibą na terytorium
Rzeczpospolitej
Polskiej
nie
jest
wymagane
notarialne
uwierzytelnienie
dokumentu
pełnomocnictwa. W takim przypadku dane mocodawcy potwierdza upowaŜniony pracownik domu
maklerskiego - pełnomocnika.
Działanie na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w innej formie niŜ opisane powyŜej jest
dopuszczalne jedynie po zaakceptowaniu przez Oferującego.
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Pełnomocnictwo udzielane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez
właściwy terytorialnie polski urząd konsularny, chyba Ŝe inaczej stanowią przepisy prawa lub
umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Tekst pełnomocnictwa udzielonego w języku innym niŜ polski musi zostać przetłumaczony przez
tłumacza przysięgłego na język polski.
Ponadto pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane dotyczące osoby pełnomocnika
i subskrybenta:
−

dla osób fizycznych (rezydenci lub nierezydenci w rozumieniu Prawa dewizowego): imię,
nazwisko, adres, numer dowodu osobistego i numer PESEL bądź numer paszportu;

−

rezydenci będący osobami prawnymi: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego
i numer, pod którym osoba prawna jest zarejestrowana, numer REGON;

−

nierezydenci będący osobami prawnymi: nazwę, adres, numer lub oznaczenie właściwego
rejestru lub jego odpowiednika.

Oprócz pełnomocnictwa osoba występująca
przedstawić następujące dokumenty:

w charakterze

pełnomocnika

zobowiązana

jest

−

dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna – rezydent w rozumieniu Prawa Dewizowego),
paszport (osoba fizyczna – nierezydent w rozumieniu Prawa Dewizowego);

−

wyciąg z właściwego rejestru pełnomocnika (osoba prawna – rezydent w rozumieniu Prawa
Dewizowego);

−

wyciąg z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru lub inny dokument urzędowy
zawierający podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób
reprezentacji, a takŜe imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (osoba prawna –
nierezydent). JeŜeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest
Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony przez
właściwy terytorialnie polski urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza
przysięgłego na język polski;

−

wyciąg z właściwego rejestru subskrybenta (osoba prawna – rezydent w rozumieniu Prawa
Dewizowego);

−

wyciąg z właściwego dla siedziby subskrybenta rejestru lub inny dokument urzędowy
zawierający podstawowe dane o subskrybencie, z którego wynika jego status prawny, sposób
reprezentacji, a takŜe imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (osoba prawna –
nierezydent w rozumieniu Prawa Dewizowego). JeŜeli przepisy prawa lub umowy
międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg
powinien być uwierzytelniony przez właściwy terytorialnie polski urząd konsularny i następnie
przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Liczba pełnomocnictw posiadanych przez jedną osobę nie jest ograniczona.
11.3.7. Termin związania zapisem
W przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji Spółka udostępni Aneks do Memorandum, dotyczący
zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji, o których Spółka
powzięła wiadomość przed tym przydziałem, Spółka w tej sytuacji dokona odpowiedniej zmiany
terminu przydziału Akcji tak, aby Inwestorzy, którzy złoŜyli zapisy na Akcje przed udostępnieniem
Aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złoŜonych zapisów w terminie 2 dni roboczych od
dnia udostępnienia Aneksu.
Inwestor będzie związany złoŜonym zapisem do czasu rozliczenia transakcji zawartych w ramach
przydziału Akcji, do czasu złoŜenia oświadczenia o uchyleniu się od skutku złoŜonego zapisu na
Akcje lub do dnia ogłoszenia informacji o niedojściu Oferty do skutku.
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11.4. Wskazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz
skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie
lub wniesienia wpłaty niepełnej
Wpłata na Akcje Oferowane moŜe być dokonana wyłącznie w złotych polskich gotówką, przelewem
bankowym lub w obu tych formach łącznie.
W chwili składania zapisu subskrypcyjnego na Akcje Oferowane Inwestor musi posiadać na
rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim, w którym składa zapis, środki pienięŜne w
kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji objętych zapisem i Ceny Emisyjnej.
W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału Inwestorowi składającemu zapis
subskrypcyjny Akcji, nie zostaną przydzielone lub przydzielona zostanie mniejsza liczba Akcji niŜ ta,
na którą złoŜono zapis, niewykorzystana część kwoty wpłaconej tytułem opłacenia zapisu na Akcje
zostanie zwrócona na rachunek wskazany przez Inwestora w zapisie subskrypcyjnym w terminie do
7 dni roboczych od dnia przydziału Akcji.
Niedokonanie wpłaty na Akcje w wymaganym terminie jak równieŜ dokonanie wpłaty na Akcje
w niepełnej wysokości powoduje uniewaŜnienie zapisu w całości.
Wyłączną odpowiedzialność z tytułu nieterminowego wniesienia wpłat na Akcje ponosi Inwestor.
Niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd GPW uchwały o dopuszczeniu PDA do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, na rachunkach papierów wartościowych
Inwestorów, którym przydzielono Akcje serii C zostaną zarejestrowane PDA.
Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez sąd podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji
Akcji serii C, Emitent podejmie działania mające na celu rejestrację Akcji serii C w KDPW oraz ich
wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Akcje serii C
zostaną zapisane na rachunkach Inwestorów w miejsce posiadanych PDA.
Ogólne zasady rejestrowania wpłat
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz
o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153, póz. 1505, z
późn. zm.) dom maklerski i bank mają obowiązek rejestracji transakcji, której równowartość
przekracza 15.000 EURO (równieŜ gdy jest ona przeprowadzana w drodze więcej niŜ jednej
operacji, których okoliczności wskazują, Ŝe są one ze sobą powiązane) oraz transakcji, których
okoliczności wskazują, Ŝe środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez
względu na wartość transakcji i jej charakter. Ponadto dom maklerski i bank są zobowiązane na
podstawie ww. ustawy zawiadomić Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcjach,
co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ŝe ma ona związek z popełnieniem przestępstwa
o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego.
Zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu
swojej działalności do celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299
Kodeksu Karnego lub w celu ukrycia działań przestępczych. Pracownik banku, który wbrew swoim
obowiązkom nie zawiadamia o okolicznościach wymienionych w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego,
ponosi odpowiedzialność porządkową, co nie wyłącza odpowiedzialności karnej, jeŜeli czyn wypełnia
znamiona przestępstwa.
Zgodnie z art. 108 Prawa Bankowego bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która moŜe
wyniknąć z wykonania w dobrej wierze obowiązków określonych w art. 106 ust. 1 Prawa
Bankowego. W takim przypadku, jeŜeli okoliczności, o których mowa w art. 106 ust. 1 Prawa
Bankowego, nie miały związku z przestępstwem lub ukrywaniem działań przestępczych,
odpowiedzialność za szkodę wynikłą ze wstrzymania czynności bankowych ponosi Skarb Państwa.
Zwraca się uwagę Inwestorów, Ŝe wpłaty na akcje dokonywane przez podmioty prowadzące
działalność gospodarczą powinny być zgodne z zasadami określonymi w art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807).
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11.5. Informacje o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się
od skutków prawnych złoŜonego zapisu, wraz z warunkami, jakie
muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne
W przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji Spółka udostępni Aneks do Memorandum, dotyczący
zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji, o których Spółka
powzięła wiadomość przed tym przydziałem, Spółka w tej sytuacji dokona odpowiedniej zmiany
terminu przydziału Akcji tak, aby Inwestorzy, którzy złoŜyli zapisy na Akcje przed udostępnieniem
Aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złoŜonych zapisów w terminie 2 dni roboczych od
dnia udostępnienia Aneksu.
Inwestor będzie związany złoŜonym zapisem do czasu rozliczenia transakcji zawartych w ramach
przydziału Akcji, do czasu złoŜenia oświadczenia o uchyleniu się od skutku złoŜonego zapisu na
Akcje lub do dnia ogłoszenia informacji o niedojściu Oferty do skutku.

11.6. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych
Zarząd Emitenta w porozumieniu z Oferującym, w oparciu o prawidłowo opłacone zapisy, dokona
przydziału Akcji serii C. Przydział Akcji serii C zostanie dokonany w terminie wskazanym w punkcie
11.2 niniejszego Memorandum.
W przypadku, gdy liczba Akcji serii C, na które złoŜono prawidłowo opłacone zapisy będzie niŜsza
lub równa liczbie Akcji Oferowanych – Akcje zostaną przydzielone wszystkim Inwestorom stosownie
do złoŜonych zapisów. W przypadku, gdy złoŜone i prawidłowo opłacone zapisy opiewać będą na
większą liczbę Akcji niŜ ilość Akcji Oferowanych – Akcje zostaną przydzielone zgodnie z zasadą
proporcjonalnej redukcji.
Ułamkowe części Akcji nie będą przydzielane. W przypadku nadsubskrypcji Akcje, które pozostaną
nieprzydzielone po dokonaniu przydziału zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji, będą kolejno
(po jednej) przydzielane począwszy od największych zapisów aŜ do najmniejszych, aŜ do
całkowitego ich wyczerpania.
Inwestorowi mogą zostać przydzielone Akcji serii C w łącznej liczbie nie większej niŜ liczba
wynikająca ze złoŜonego przez Inwestora zapisu.
Emitent zastrzega sobie prawo, w odniesieniu do Inwestorów składających zapis subskrypcyjny,
podjęcia decyzji o nieprzydzielaniu Ŝadnych Akcji serii C danemu Inwestorowi. W szczególności
Spółka moŜe podjąć takie kroki wobec Inwestorów prowadzących działalność konkurencyjną wobec
Emitenta.
Preferencje przy przydziale
Emitent nie przewiduje Ŝadnych form preferencyjnego traktowania jakiegokolwiek Inwestora lub
grupy Inwestorów przy przydziale Akcji.
Sposób traktowania przy przydziale zapisów w zaleŜności od podmiotu dokonującego
zapisu i podmiotu pośredniczącego
Sposób traktowania zapisów złoŜonych przez Inwestorów nie będzie w Ŝaden sposób uzaleŜniony
od podmiotu dokonującego zapisu, bądź podmiotu pośredniczącego w składaniu zapisu na Akcje
Oferowane, za wyjątkiem przypadku wskazanego poniŜej.
Emitent zastrzegł sobie prawo w odniesieniu do Inwestorów składających zapis subskrypcyjny do
podjęcia decyzji o nie przydzielaniu Ŝadnych Akcji serii C danemu Inwestorowi. W szczególności
Spółka moŜe podjąć takie kroki wobec Inwestorów prowadzących działalność konkurencyjną wobec
Emitenta.

11.7. Wskazanie zasad oraz
nadpłaconych kwot

terminów

rozliczenia

wpłat

i

zwrotu

W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi w punkcie 11.6 niniejszego Memorandum zasadami
przydziału Akcji Inwestorowi składającemu zapis na Akcje Oferowane nie zostaną przydzielone lub
przydzielona zostanie mniejsza liczba Akcji niŜ ta, na którą złoŜono zapis, niewykorzystana część
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kwoty wpłaconej tytułem opłacenia zapisu na Akcje zostanie zwrócona na rachunek wskazany przez
Inwestora w zapisie subskrypcyjnym w terminie do 7 dni roboczych od dnia przydziału Akcji.
W przypadku nie dojścia Oferty do skutku, zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany
zostanie na rachunek Inwestora wskazany przez Inwestora w zapisie subskrypcyjnym, bez
jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, w terminie:
−

niezwłocznie, jeŜeli Emitent odstąpi od Oferty zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 11.8
niniejszego Memorandum;

−

w pozostałych przypadkach, w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania przez Spółkę do
publicznej wiadomości informacji o niedojściu emisji do skutku.

W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji serii C po dopuszczeniu PDA do obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, niezwłocznie po przekazaniu przez
Spółkę do publicznej wiadomości informacji o niedojściu emisji do skutku, Emitent wystąpi do GPW
o zakończenie notowań PDA. W takim przypadku zwrot środków nastąpi na rzecz Inwestorów, na
rachunkach których będą zapisane PDA w dniu rozliczenia transakcji zawartych w ostatnim dniu
notowań PDA.

11.8. Wskazanie przypadków, w których oferta moŜe nie dojść do skutku
lub emitent moŜe odstąpić od jej przeprowadzenia
Emitent zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o odstąpieniu od Oferty lub o jej przeprowadzeniu
w innym terminie. Ewentualną decyzję o odstąpieniu od Oferty lub o jej przeprowadzeniu w innym
terminie podejmie Zarząd Emitenta.
Emitent moŜe odstąpić od Oferty Akcji serii C podejmując taką decyzję do dnia rozpoczęcia
subskrypcji Akcji, jeśli uzna takie działanie za uzasadnione i zgodne z interesem Emitenta.
Emitent moŜe odstąpić od Oferty Akcji serii C najpóźniej do dnia przydziału jedynie z waŜnych
powodów, do których naleŜy zaliczyć:
-

nagłe i nieprzewidywalne zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub świata, które
mogą mięć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą
działalność Spółki,

-

nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Spółki.

Informacja o ewentualnym odstąpieniu od Oferty lub zmianie jej terminów zostanie przekazana
w formie Aneksu do Memorandum.
W przypadku odstąpienia od Oferty w trakcie jej trwania, zapisy złoŜone w ramach zapisów na
Akcje zostaną anulowane niezwłocznie po podaniu informacji o odstąpieniu od Oferty do publicznej
wiadomości.
Emisja Akcji serii C nie dojdzie do skutku, jeŜeli:
-

do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Oferowanych nie zostaną właściwie złoŜone i prawidłowo
opłacone zapisy na co najmniej 1 Akcję serii C lub

-

w terminie 6 miesięcy od daty złoŜenia zawiadomienia wraz z załączonym Memorandum
Informacyjnym do KNF, Zarząd Emitenta nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku
o zarejestrowanie emisji Akcji Oferowanych lub

-

uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyŜszenia
kapitału zakładowego Emitenta z tytułu emisji Akcji Oferowanych.

11.9. Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o dojściu lub
niedojściu oferty do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu
wpłaconych kwot
Informację o dojściu bądź nie dojściu do skutku Oferty Akcji Emitent poda do publicznej
wiadomości w formie informacji bieŜącej, zgodnie z postanowieniami art. 56 ust. 1 i art. 58 Ustawy
o ofercie.
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W przypadku nie dojścia Oferty do skutku, zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany
zostanie na rachunek Inwestora wskazany przez Inwestora w zapisie subskrypcyjnym, bez
jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, w terminie:
−

niezwłocznie, jeŜeli Emitent odstąpi od Oferty zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 11.8
niniejszego Memorandum;

−

w pozostałych przypadkach, w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania przez Spółkę do
publicznej wiadomości informacji o niedojściu emisji do skutku.

11.10.Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o odstąpieniu od
przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu.
Informacja o odwołaniu lub odstąpieniu od przeprowadzenia oferty zostanie podana do publicznej
wiadomości nie później niŜ w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na
Akcje w formie Aneksu do Memorandum, w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum.
Informacja o odwołaniu lub odstąpieniu od przeprowadzenia oferty po rozpoczęciu zapisów na akcje
zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie, w formie Aneksu do Memorandum, w
sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum.
Uzasadnienie decyzji o odwołaniu lub odstąpieniu od przeprowadzenia oferty nie musi być
przekazane do publicznej wiadomości.
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1.

Podstawowe informacje o Emitencie

Firma:

HURTIMEX Spółka Akcyjna

Forma prawna:

Spółka Akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Łódź

Adres:

90-640 Łódź, ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42

Telefon:

(0-42) 639 15 61, 639 15 60

Telefon/faks:

(0-42) 639 15 77

E-mail:

hurtimex@hurtimex.com.pl

Strona internetowa:

http://www.hurtimex.com.pl

NIP:

729-01-10-662

REGON:

004334784

KRS:

0000296042

2.

Wskazanie czasu trwania Emitenta

Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony.

3.

Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został
utworzony Emitent

Emitent jest spółką akcyjną utworzoną na podstawie prawa polskiego. Emitent działa na podstawie
Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a takŜe
Statutu i wydanych na jego podstawie Regulaminów.

4.

Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do
właściwego rejestru

Emitent został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 2 stycznia 2008 r. przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000296042 (sygn. akt LD.XX NS-REJ.KRS/23306/07/957).

5.

Krótki opis historii Emitenta

Spółka prowadzi obecnie działalność w formie spółki akcyjnej. Spółka została utworzona jako
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem
Małgorzatą Hanną Badowską w Państwowym Biurze Notarialnym w Łodzi, przy ul. Nowotki 21, w
dniu 15 października 1990 r. (akt notarialny Rep. A nr II – 3754/90). Postanowieniem Sądu
Rejonowego w Łodzi, XIX Wydział Gospodarczy, Sekcja Rejestrowa z dnia 18 listopada 1990 r.
(sygn. akt Ns H 1895/90) nastąpiła rejestracja Spółki w rejestrze handlowym w Dziale B pod
numerem RHB 2847.
W dniu 22 maja 2001 r. nastąpiła rejestracja Spółki PPHU „HURTIMEX” Spółka z o.o. w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000013363.
W dniu 10 grudnia 2007 r., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo
Produkcyjno–Handlowo–Usługowe „HURTIMEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło
Uchwałę nr 1 w sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną pod firmą HURTIMEX Spółka Akcyjna (akt
notarialny sporządzony w obecności asesora notarialnego Piotra Króla zastępującego notariusza
Małgorzatę Z. Król w Kancelarii Notarialnej w Łodzi, przy ul. świrki nr 19, Rep. A Nr 13384/2007).
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 2 stycznia 2008 r. dokonano wpisu HURTIMEX Spółka
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Akcyjna do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ten Sąd pod nr KRS 0000296042 (sygn.
akt LD.XX NS-REJ.KRS/23306/07/957).
PoniŜej zostały zaprezentowane istotne, w opinii Emitenta, zdarzenia w rozwoju jego działalności
gospodarczej:
Tabela nr 1: Wydarzenia w historii HURTIMEX SA
Rok
Wydarzenie
(miesiąc)
1990
Rozpoczęcie działalności w zakresie handlu hurtowego oraz przerobu
(październik)
uszlachetniającego odzieŜy dla podmiotów funkcjonujących na rynku niemieckim.
1990
Uzyskanie generalnej dystrybucji (wyłączności do 2005 r.) na terenie Polski
(październik)
niemieckiej firmy KANZ – producenta markowej odzieŜy niemowlęcej i dziecięcej.
1992
Rozpoczęcie działalności w zakresie projektowania i produkcji odzieŜy dziecięcej
(styczeń)
oraz niemowlęcej pod marką handlową „tup-tup” i „HOOP”.
1994
Zakup zakładu farbiarni od Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Delta”, który
(październik)
umoŜliwił wykańczanie i barwienie dzianin na własne potrzeby (posiadanie własnej
wykończalni umoŜliwiło Spółce produkcję odzieŜy z dzianin o wysokiej jakości i
róŜnorodności, co było istotnym elementem w umacnianiu się marki „tup-tup” i
„HOOP” na rynku), jak równieŜ rozszerzenie działalności o usługi barwienia i
wykańczania dzianin (umoŜliwiło to osiągnięcie wzrostu sprzedaŜy o około 20% w
kilku następujących latach).
1996
Wprowadzenie sposobu dystrybucji wyrobów w oparciu o zamówienia klientów
(styczeń)
składane z półrocznym wyprzedzeniem. Wprowadzenie dwóch kolekcji w trakcie
roku (kolekcja jesień-zima oraz kolekcja wiosna-lato). Zanotowanie znacznego
wzrostu przychodów ze sprzedaŜy w stosunku do okresów wcześniejszych.
2002
Rozpoczęcie współpracy z podmiotami z Chin i Indii w zakresie produkcji odzieŜy
(styczeń)
dziecięcej, dzięki czemu Spółka zanotowała znaczny spadek jednostkowych
kosztów produkcji oraz stała się bardziej konkurencyjna na lokalnym rynku.
2004
Uruchomienie pierwszych własnych placówek sprzedaŜy detalicznej jako kanałów
(październik)
dystrybucji towarów. Przyjęte rozwiązanie umoŜliwiło zaprezentowanie klientom
pełnego asortymentu oferty handlowej Spółki w tym pozwoliło na częściową
sprzedaŜ kolekcji posezonowych.
2006 (maj)
Uruchomienie własnego sklepu firmowego pod marką handlową „tup - tup” w
Centrum Handlowym „Manufaktura” w Łodzi, co pozwoliło na zwiększenie prestiŜu
i rozpoznawalności marki „tup - tup”.
2007 (maj)
Podjęcie
decyzji
o
wydzierŜawieniu
zakładu
farbiarni
firmie
K-TEAM
Sp. z o.o. W wyniku podjętej decyzji wynik finansowy, jaki Spółka osiągnęła w
2007 r., jest wynikiem dodatnim, co wobec straty za 2006 r. dało znaczną
poprawę sytuacji finansowej. Podjęta decyzja była równieŜ korzystna z punktu
widzenia zarządzania przedsiębiorstwem. Wyspecjalizowanie się w produkcji
odzieŜy i tym samym skupienie wszystkich sił kadry zarządzającej na wzroście
sprzedaŜy, między innymi poprzez rozwój nowoczesnych kanałów dystrybucji, dało
przyrost sprzedaŜy w tym segmencie sprzedaŜy o ponad 20% w porównaniu z
rokiem poprzednim.
2007 (maj)
Uchwałą z dnia 18 maja 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników
PPHU „HURTIMEX” Sp. z o.o. postanowiło podwyŜszyć kapitał zakładowy Spółki o
kwotę 400.000 zł, tj. z kwoty 110.000 zł do kwoty 510.000 zł, poprzez
ustanowienie 800 nowych udziałów, o wartości nominalnej 500 zł kaŜdy, o łącznej
wartości 400.000 zł.
2007
Uchwałą z dnia 18 czerwca 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
(czerwiec)
Wspólników PPHU „HURTIMEX” Sp. z o.o. postanowiło podwyŜszyć kapitał
zakładowy Spółki o kwotę 490.000 zł, tj. z kwoty 510.000 zł do kwoty 1.000.000
zł, poprzez utworzenie 980 nowych udziałów, o wartości nominalnej 500 zł kaŜdy,
o łącznej wartości 490.000 zł.
2007
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PPHU „HURTIMEX” Sp. z o.o. z dnia 10
(grudzień)
grudnia 2007 r. podejmuje uchwałę w sprawie przekształcenia spółki PPHU
„HURTIMEX” Sp. z o.o. w Spółkę akcyjną (akt notarialny Rep. A nr 13384/2007).
Kapitał zakładowy przekształconej Spółki ustalono na poziomie 1.000.000 PLN, na
który składało się 10.000.000 Akcji o wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda. W
strukturze kapitału zakładowego Spółki akcyjnej znalazło się 6.000.000 Akcji
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Rok
(miesiąc)

2007
(grudzień)

2008
(styczeń)
2008 (luty)

2008 (maj)

2008
(czerwiec)

6.

Wydarzenie
imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 4.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela
serii B.
Zarząd Spółki PPHU „HURTIMEX” Sp. z o.o. w dniu 14 grudnia 2007 r. podejmuje
uchwałę w sprawie I-szej Emisji Obligacji. Przedmiotem emisji jest nie mniej niŜ
260 i nie więcej niŜ 600 niezabezpieczonych i oprocentowanych Obligacji zwykłych
na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł kaŜda. W dniu 23 stycznia 2008 r.
przydzielono 600 sztuk Obligacji I-szej Emisji.
Rejestracja Spółki akcyjnej (postanowienie Sądu Rejonowego dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 2 stycznia
2008 r. – sygnatura sprawy LD.XX NS-REJ.KRS/23306/07/957).
Zarząd Spółki HURTIMEX SA w dniu 5 lutego 2008 r. podejmuje uchwałę w
sprawie II-giej Emisji Obligacji. Przedmiotem emisji jest nie mniej niŜ 150 i nie
więcej niŜ 300 niezabezpieczonych i oprocentowanych Obligacji zwykłych na
okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł kaŜda. W dniu 12 lutego 2008 r.
przydzielono 150 sztuk Obligacji II-giej Emisji.
W dniu 13 maja 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX Spółki
Akcyjnej podjęło Uchwałę nr 14/2008 w sprawie podwyŜszenia kapitału
zakładowego w drodze publicznej emisji, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa
poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz w sprawie ubiegania się o
wprowadzenie Akcji serii B, Akcji serii C i Praw do Akcji serii C do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz ich dematerializacji, a takŜe
w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Na podstawie powyŜszej uchwały kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyŜszony o
kwotę nie wyŜszą niŜ 400.000 zł w drodze emisji nie więcej niŜ 4.000.000 Akcji
serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda.
Zarząd Spółki HURTIMEX SA w dniu 6 czerwca 2008 r. podejmuje uchwałę w
sprawie III-ciej Emisji Obligacji. Przedmiotem emisji jest nie więcej niŜ 600
niezabezpieczonych i oprocentowanych Obligacji zwykłych na okaziciela o wartości
nominalnej 1.000 zł kaŜda. W dniu 13 czerwca 2008 r. przydzielono 265 sztuk
Obligacji III-ciej Emisji.

Określenie rodzajów i wartości kapitałów
własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia

(funduszy)

Zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Spółki na kapitały własne Emitenta składają się:
1) kapitał zakładowy;
2) kapitał zapasowy;
3) kapitały rezerwowe i fundusze celowe, o ile Walne Zgromadzenie uchwali ich utworzenie.
Kapitał zakładowy
Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta
1.000.000,00 złotych i dzieli się na 10.000.000 Akcji o wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda.

wynosi

Struktura kapitału zakładowego Spółki (zarejestrowanego) przedstawia się następująco:
Tabela nr 2: Struktura kapitału zakładowego Emitenta
Udział w
Łączna
Liczba
kapitale
wartość
Seria
nominalna zakładowym
Rodzaj akcji
akcji
akcji
akcji
Spółki
[w szt.]
[w zł]
[%]
imienne
Seria A
6.000.000
600.000
60,00
uprzywilejowane
zwykłe
Seria B
4.000.000
400.000
40,00
na okaziciela
Razem 10.000.000 1.000.000
100,00

Liczba
głosów na
WZ
[w szt.]

Udział w
głosach na
WZ Spółki
[%]

12.000.000

75,00

4.000.000

25,00

16.000.000

100,00

Źródło: Emitent
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Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, Ŝe na kaŜdą akcję przypadają
dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akcje zwykłe na okaziciela serii B są akcjami nieuprzywilejowanymi.
Kapitał zakładowy Spółki w wysokości 1.000.000 zł został w całości pokryty majątkiem
przekształconej Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „HURTIMEX” Sp. z o.o.
W dniu 10 grudnia 2007 r., na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „HURTIMEX” Spółka z o.o. dokonano
przekształcenia
Spółki
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„HURTIMEX”
Spółka z o.o. w spółkę akcyjną, która działa obecnie pod firmą HURTIMEX Spółka Akcyjna. Tą samą
Uchwałą określono wysokość kapitału zakładowego Spółki na kwotę 1.000.000 zł, na który składało
się 10.000.000 Akcji o wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda akcja. W zamian za 1 udział w Spółce
Przekształcanej (PPHU „HURTIMEX” Sp. z o.o.), kaŜdy ze wspólników Spółki Przekształcanej (PPHU
„HURTIMEX” Sp. z o.o.) otrzymał 5.000 Akcji Spółki Przekształconej (HURTIMEX SA). W strukturze
kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej znalazły się:
-

Akcje serii A – Akcje imienne uprzywilejowane serii A w łącznej liczbie 6.000.000 sztuk,
uprzywilejowane w zakresie prawa głosu w ten sposób, Ŝe jednej Akcji przyznane zostały dwa
głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

-

Akcje serii B – Akcje zwykłe na okaziciela serii B w łącznej liczbie 4.000.000 sztuk.

W dniu 13 maja 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę Nr 14/2008
w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji, z pozbawieniem
akcjonariuszy prawa poboru, nie więcej niŜ 4.000.000 sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii C
oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii B, Akcji serii C i Praw do Akcji serii C do
obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz ich dematerializacji, a takŜe w sprawie zmiany
Statutu Spółki.
Zamiarem Emitenta jest, aby publiczna emisja Akcji serii C została przeprowadzona w III kwartale
2008 roku. W wyniku przeprowadzenia emisji Akcji serii C kapitał zakładowy Spółki zostanie
podwyŜszony o kwotę nie wyŜszą niŜ 400.000 zł do wysokości nie większej niŜ 1.400.000 zł.
PoniŜej przedstawiono strukturę kapitału zakładowego uwzględniającą emisję Akcji serii C.
Tabela nr 3: Struktura kapitału zakładowego Emitenta uwzględniająca przeprowadzenie
emisji Akcji serii C
Łączna
Udział w
Liczba
Udział w
Liczba
wartość
kapitale
głosów na głosach na
Seria
nominalna zakładowym
WZ
WZ Spółki
Rodzaj akcji
akcji
akcji
akcji
Spółki [%]
[w szt.]
[%]
[w szt.]
[w zł]
imienne
6.000.000
Seria A
600.000
42,86 12.000.000
60,00
uprzywilejowane
zwykłe na
Seria B
4.000.000
400.000
28,57 4.000.000
20,00
okaziciela
zwykle na
Seria C
4.000.0001
400.000
28,57 4.000.000
20,00
okaziciela
Razem 14.000.000
1.400.000
100,00 20.000.000
100,00
Źródło: Emitent
1

Zgodnie z Uchwałą nr 14/2008 ZWZ § 8 ust.1 pkt 2 [Zmiana Statutu] na kapitał zakładowy Spółki składają się

m.in. Akcje zwykłe na okaziciela serii C w łącznej liczbie nie większej niŜ 4.000.000 szt., o łącznej wartości
nominalnej nie większej niŜ 400.000 zł.

Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane
są równieŜ nadwyŜki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyŜej ich wartości nominalnej, a pozostałe
po pokryciu kosztów ich wydania. Zgodnie z art. 396 §1 KSH, Spółka jest zobowiązana tworzyć
kapitał zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok
obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
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Kapitały rezerwowe i fundusze celowe mogą być tworzone w Spółce, o ile Walne Zgromadzenie
uchwali ich utworzenie, niezaleŜnie od kapitału zapasowego z odpisów z zysku. Kapitał rezerwowy
tworzony jest na pokrycie strat związanych z prowadzonymi operacjami.
Ponadto na kapitał własny Emitenta mogą się składać:
-

kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny;

-

naleŜne wpłaty na poczet kapitału zakładowego;

-

pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe;

-

zysk (strata) z lat ubiegłych;

-

zysk (strata) netto roku bieŜącego.

Wartość kapitałów własnych Emitenta na dzień 31.12.2007 r. wynosiła 3.316 tys. zł, zaś na dzień
31.12.2006 r. - 2.430 tys. zł.
Strukturę kapitału własnego Spółki przedstawia poniŜsza tabela:
Tabela nr 4: Kapitały własne Emitenta (w tys. zł)
Wyszczególnienie
Kapitał (fundusz) zakładowy
NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy
Udziały (akcje) własne
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacyjnej wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
Kapitał (fundusz) własny

Stan na
31.12.2007 r. 1
1.000
2.224
2
(19)
109
3.316

Stan na
31.12.2006 r.
110
3.141
2
(823)
2.430

Źródło: Emitent
1

Wyniki za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. osiągnięte przez PPHU „HURTIMEX” Sp. z o.o. -

poprzednika prawnego Emitenta, zbadane przez Biegłego Rewidenta, zatwierdzone przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie w dniu 13 maja 2008 roku (rejestracja w rejestrze przedsiębiorców przekształcenia Spółki PPHU
„HURTIMEX” Sp. z o.o. w spółkę akcyjną nastąpiła w dniu 2 stycznia 2008 r.).

7.

Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Wszystkie akcje tworzące kapitał zakładowy Spółki zostały opłacone w całości.

8.

Informacje
o
przewidywanych
zmianach
kapitału
zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy
uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających
pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji,
ze wskazaniem wartości warunkowego podwyŜszenia
kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw
obligatariuszy do nabycia tych akcji

Do dnia sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego Emitent nie emitował obligacji
zamiennych na akcje ani obligacji dających pierwszeństwo do objęcia akcji nowej emisji.
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9.

Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o
które - na podstawie statutu przewidującego upowaŜnienie
zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego, w granicach
kapitału docelowego – moŜe być podwyŜszony kapitał
zakładowy, jak równieŜ liczby akcji i wartości kapitału
zakładowego, o które w dacie aktualizacji memorandum
moŜe być jeszcze podwyŜszony kapitał zakładowy w tym
trybie

Statut Emitenta nie zawiera upowaŜnienia dla Zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego w
granicach kapitału docelowego.

10.

Wskazanie na jakich rynkach papierów wartościowych są lub
były
notowane
papiery
wartościowe
Emitenta
lub
wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe

Papiery wartościowe Emitenta lub wystawiane z nimi kwity depozytowe nie są i nie były notowane
na Ŝadnym rynku papierów wartościowych.

11.

Informacje
o
ratingu
przyznanym
Emitentowi
emitowanym przez niego papierom wartościowym

lub

Emitentowi ani jego papierom wartościowym nie został nadany rating.

12.

Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych
lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego
działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy
kapitałowej, z podaniem w stosunku do kaŜdej z nich co
najmniej nazwy, formy prawnej, siedziby, przedmiotu
działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i
ogólnej liczbie głosów

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej. Nie występuje
podmiot dominujący wobec Emitenta, jak równieŜ Emitent nie posiada Ŝadnych podmiotów
zaleŜnych.
Główni Akcjonariusze Emitenta: Pan Jarosław Kopeć – Prezes Zarządu Emitenta oraz Pan Bogdan
Kopeć - Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta są jednocześnie wspólnikami spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością K-TEAM. Pan Bogdan Kopeć posiada 80% udziałów, natomiast Pan
Jarosław Kopeć posiada 20% udziałów tej spółki. Udziały w K-TEAM Sp. z o.o. zostały objęte
poprzez wniesienie majątku przekształcanej spółki (K-TEAM B. Kopeć, J. Kopeć Spółka cywilna K-TEAM s.c.). Pan Bogdan Kopeć jest jednocześnie członkiem zarządu spółki K-TEAM Sp. z o.o.
Spółka K-TEAM Sp. z o.o. (wcześniej K-TEAM s.c.) istnieje od 1992 r. Przedmiotem działalności
firmy K-TEAM są usługi konfekcjonowania odzieŜy wykonywane na zlecenie firm odzieŜowych z
terenu całego kraju (w tym równieŜ na zlecenie Emitenta). Działalność ta nie stanowi konkurencji
dla Emitenta, gdyŜ firma K-TEAM nie sprzedaje odzieŜy pod własną marką, a jedynie świadczy
usługi przeszycia z powierzonych materiałów. Przez długi okres działalności K-TEAM
Sp. z o.o. w zakresie konfekcjonowania wyrobów z dzianin współpracowała z wieloma polskimi i
zagranicznymi firmami. Wśród polskich odbiorców znajdował się m.in. Emitent, wśród
zagranicznych zaś dominowali odbiorcy z Niemiec (Quelle, Neckermann, Otto, Kanz). Obecnie KTEAM Sp. z o.o. nadal współpracuje z Emitentem i na jego zlecenia realizuje przerób
uszlachetniający.
Od 1 czerwca 2007 r. K-TEAM Sp. z o.o. dzierŜawi od Emitenta zakład farbiarni, świadcząc tym
samym usługi w zakresie barwienia i wykańczania dzianin, obejmujące m.in. proces koloryzacji,
stabilizacji, kompaktowania, kalandrowania, drapania, strzyŜenia oraz obróbki enzymatycznej.
Odbiorcami tych usług są firmy z całego kraju, w tym równieŜ Emitent. Działalność ta równieŜ nie
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jest konkurencyjna dla Emitenta, gdyŜ po wydzierŜawieniu zakładu farbiarni Emitent nie świadczy
juŜ usług z zakresu wykańczania dzianin.
W dniu 25 stycznia 2008 r. K-TEAM Sp. z o.o. (Wynajmujący) zawarł z Emitentem (Najemcą)
umowę najmu części pomieszczeń połoŜonych w Łodzi, przy ul. Brukowej 8, o łącznej powierzchni
210 m2. W wynajmowanym lokalu znajduje się magazyn Emitenta.
PoniŜej przedstawione zostały podstawowe informacje o spółce K-TEAM Sp. z o.o.
Tabela nr 5: Podstawowe dane spółki K-TEAM Sp. z o.o.
Pełna nazwa:
Nazwa skrócona:
Siedziba:
Forma prawna:
Kapitał zakładowy:
Numer identyfikacji statystycznej:
Numer identyfikacji podatkowej:
Numer Krajowego Rejestru Sądowego:

Dane
K-TEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
K-TEAM Sp. z o.o.
91-341 Łódź, ul. Brukowa 8
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
500.000 zł
REGON: 470611113
NIP: 729-010-83-46
KRS: 0000245836

Źródło: Emitent

Poza wymienionymi powyŜej, Emitent nie posiada Ŝadnych powiązań organizacyjnych lub
kapitałowych mających istotny wpływ na działalność Spółki.

13.

Podstawowe informacje o podstawowych produktach,
towarach
lub
usługach,
wraz
z
ich
określeniem
wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych
grup produktów, towarów i usług albo, jeŜeli jest to istotne,
poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach
ze sprzedaŜy ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w
podziale na segmenty działalności

13.1. Opis działalności Emitenta
Spółka HURTIMEX SA, będąca w posiadaniu zarejestrowanego przez Urząd Patentowy RP znaku
towarowego „HURTIMEX” o numerze 128163, zajmuje się działalnością projektową i produkcyjną
odzieŜy niemowlęcej i dziecięcej pod własnymi markami handlowymi "tup-tup" i "HOOP".
Kolekcje handlowe obu marek powstają dwa razy do roku - występuje podział na sezony wiosnalato i jesień-zima. Ponadto od początku swojej działalności Emitent jest na terenie Polski
dystrybutorem firmy Kanz - czołowego kreatora mody dziecięcej w Europie.
Kolekcje odzieŜy własnych marek przygotowywane są wyłącznie wg wzorów Spółki. Emitent
zatrudnia własny zespół projektantów oraz konstruktorów odzieŜy, którzy w studiu projektowym
Spółki, w dziale wzornictwa, tworzą projekty i wzory określonych kolekcji. Część zaprojektowanych
wyrobów Spółki to produkcja własna (realizowana z zakupionych przez Spółkę materiałów,
przekazywana do konfekcjonowania sprawdzonym firmom szwalniczym na terenie kraju), część zaś
to produkcja obca (zakup z importu lub z kraju wg przedstawionych i zaakceptowanych przez
Spółkę wzorów). Około 60-70% całości kolekcji stanowią zakupy realizowane na Dalekim
Wschodzie (Chiny i Indie).
Długoletnie doświadczenie zespołu projektantów i konstruktorów odzieŜy pracujących
w Spółce pozwala na tworzenie kolekcji zgodnych z bieŜącymi trendami i potrzebami klientów.
Wyroby oznaczone marką „tup-tup” projektowane są z myślą o najmłodszych odbiorcach w
przedziale wiekowym 0-9 lat. W ramach kolekcji „tup-tup” wyodrębnia się róŜnorodne linie
ubraniowe, tj.: "na szczególne okazje", "na co dzień", czy "trendy". W ramach określania
asortymentu odzieŜy Emitent na bieŜąco stosuje najnowsze tendencje w modzie, gwarantując tym
samym duŜą róŜnorodność wyrobów i bogatą kolorystykę. Na sezon wiosna-lato 2008 Emitent pod
marką „tup-tup” przygotował 380 nowych modeli ubrań, a kolekcja jesień-zima ma składać się z
400 modeli. Emitent posiada prawo do zastrzeŜonego znaku słowno–graficznego „tup tup” - 66 -
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wpisanego do rejestru znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP pod numerem 100116.
Prawo z rejestracji znaku towarowego trwa od 27 czerwca 1995 r. Świadectwo ochronne
wystawiono 10 lipca 1998 r. W 2005 r. Urząd Patentowy RP przedłuŜył prawo ochronne na znak
towarowy „tup-tup” do dnia 27 czerwca 2015 r.

Marka „HOOP” jest kontynuacją dla marki „tup-tup” i jest dedykowana dzieciom i młodzieŜy w
wieku 7-14 lat. W ramach tej kolekcji dominuje linia "BASIC" dająca najlepsze moŜliwości ubrania
dziecka ”do szkoły” i "na co dzień". Asortymenty „HOOP" charakteryzują się bogatą kolorystyką,
licznymi elementami zdobniczymi i fasonami. Kolekcja obejmuje ok. 120 róŜnorodnych modeli
(m.in. spodnie, spódniczki, koszule, kurtki). Emitent posiada prawo do zastrzeŜonego znaku
słowno–graficznego „HOOP” - wpisanego do rejestru znaków towarowych w Urzędzie Patentowym
RP pod numerem 108623. Prawo z rejestracji znaku towarowego trwa od dnia 30 grudnia 1997 r.
Świadectwo ochronne wystawiono 20 września 1999 r. W 2008 r. Urząd Patentowy RP przedłuŜył
prawo ochronne na znak towarowy „HOOP” do dnia 30 grudnia 2017 r.

W ofercie Emitenta znajdują się równieŜ mundurki szkolne. Zamawiane są one hurtowo przez
szkoły dla wszystkich klas.
Aktualnie sieć sprzedaŜy Emitenta obejmuje trzy własne sklepy firmowe zlokalizowane w Łodzi:
przy ul. Karskiego 5 (Centrum Handlowe Manufaktura), przy ul. Więckowskiego 10 i przy ul. 28 Płk.
Strzelców Kaniowskich 42 (outlet) oraz dwanaście sklepów patronackich mieszczących się w takich
miastach jak: Poznań (2 sklepy patronackie), Myślenice, Brzesko, Słupsk, Wodzisław Śląski,
Limanowa, Kalisz, Kraków, Białystok, Wrocław i Zielona Góra. Na dzień sporządzenia niniejszego
Memorandum Emitent jest w trakcie prowadzenia rozmów w zakresie uruchomienia sklepu
patronackiego w Stargardzie Szczecińskim. Ponadto wyroby Emitenta trafiają do: (i) klientów
kontraktujących (ok. 200 stale współpracujących odbiorców na terenie całej Polski), którzy podczas
tzw. kontraktacji sezonowych, zamawiają towar z półrocznym wyprzedzeniem, a takŜe (ii) klientów
niekontraktujących, którzy kupują towar na bieŜąco ze stanów magazynowych Spółki poprzez jej
agentów regionalnych. Ponadto Emitent cyklicznie organizuje wyprzedaŜe końcówek kolekcji.
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W II półroczu 2008 roku Spółka zamierza rozpocząć proces rozwoju sieci sprzedaŜy w szczególności
w zakresie sklepów franczyzowych. Emitent w ciągu dwóch lat planuje otwarcie 20 sklepów
franczyzowych. Inwestycja ta będzie realizowana ze środków pozyskanych przez Spółkę z
publicznej emisji Akcji serii C.
Wyroby Emitenta kierowane są równieŜ na eksport (około 17% przychodów ze sprzedaŜy stanowi
eksport). Główni odbiorcy eksportowi Spółki pochodzą z: Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy, Rosji,
Litwy i Łotwy, Estonii oraz Irlandii i Bułgarii. Zamiarem Spółki jest takŜe pozyskanie klientów z
Węgier, Wielkiej Brytanii, Kanady i Rumunii.
Spółka prowadzi ponadto sprzedaŜ za pomocą sklepu internetowego, który działa pod adresem
www.outlet.tuptup.pl. Klientami docelowymi dla sklepu internetowego są przede wszystkim rodzice
i opiekunowie małych dzieci. Sklep internetowy pełni funkcję outletu, poniewaŜ znajdują się tam
przede wszystkim posezonowe wyprzedaŜe kolekcji oraz towarów o niskich jednostkowych cenach.
Największe obroty generowane są w przedziale cenowym 20 - 30 zł za produkt. Obecnie Spółka
rozwaŜa dostosowanie sklepu internetowego do przyjmowania płatności w formie elektronicznej.
SprzedaŜ za pośrednictwem internetu, to stosunkowo niewielkie nakłady na program informatyczny
oraz prowadzenie sprzedaŜy wysyłkowej, która dzięki duŜo niŜszym kosztom zapewnia wysoką
rentowność sprzedaŜy netto.
Oprócz sprzedaŜy odzieŜy dziecięcej Emitent prowadzi równieŜ sprzedaŜ detaliczną i hurtową
dzianin. W ofercie znajdują się róŜnego rodzaju dzianiny i tkaniny pochodzące min. z nadwyŜek
produkcyjnych i stoków z własnych kolekcji „tup-tup” i „HOOP”. Oferta jest kierowana zarówno do
osób poszukujących dzianin na indywidualne potrzeby, jak i podmiotów produkujących określone
wyroby w ramach działalności gospodarczej.
Tabela nr 6: Struktura przychodów Emitenta w podziale na poszczególne grupy
produktów i usług
20071
20061
Lp.
Wyszczególnienie
Udział %
Udział %
[w tys. zł]
[w tys. zł]
1.
Przychody ze sprzedaŜy produktów
5.576,5
64,7
4.355,6
55,5
marki „tup-tup”
2.
Przychody ze sprzedaŜy produktów
580,6
6,7
237,7
3,0
marki „HOOP”
3.
Przychody ze sprzedaŜy pozostałej
165,9
2,1
odzieŜy
4.
Przychody ze sprzedaŜy usług2
2.447,5
28,4
3.073,3
39,1
5.
Przychody ze sprzedaŜy dzianiny
17,9
0,2
19,2
0,3
własnej produkcji
6.
Razem przychody ze sprzedaŜy
8.622,5
100,0
7.851,7
100,0
produktów i usług
Źródło: Emitent
1
Wartość sprzedaŜy obejmuje wartość sprzedaŜy osiągniętą przez PPHU „HURTIMEX” Sp. z o.o. (poprzednika
prawnego Emitenta);
2

Przychody ze sprzedaŜy usług obejmują: w 2006 r. – przychody z usług barwiarskich oraz przychody z tytułu
dzierŜawy nieruchomości połoŜonej w Łodzi, przy ul. Elektronowej, w 2007 r. – przychody z tytułu dzierŜawy
nieruchomości w Łodzi, przy ul. Elektronowej oraz do czerwca 2007 r. przychody z tytułu usług barwiarskich,
natomiast od lipca 2007 r. przychody z tytułu dzierŜawy zakładu farbiarni.

Tabela nr 7: Struktura przychodów Emitenta w podziale na poszczególne grupy towarów
i materiałów
20071
20061
Lp.
Wyszczególnienie
Udział %
Udział %
[w tys. zł]
[w tys. zł]
1.
Przychody ze sprzedaŜy towarów8.014,1
74,3
6.840,5
73,3
kolekcja „tup-tup”
2.
Przychody ze sprzedaŜy towarów1.113,6
10,3
444,3
4,8
kolekcja „HOOP”
3.
Przychody ze sprzedaŜy towarów5,6
0,1
66,0
0,7
odzieŜ Kanz
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Lp.

Wyszczególnienie

4.

Przychody ze sprzedaŜy dzianin
obcych
Przychody ze sprzedaŜy materiałów
do produkcji
Przychody ze sprzedaŜy materiałów
reklamowych
Razem przychody ze sprzedaŜy
towarów i materiałów

5.
6.
7.

20071
[w tys. zł]
1.097,8

10,2

20061
[w tys. zł]
1.674,4

466,9

4,3

273,0

2,9

88,7

0,8

33,6

0,4

10.786,7

100,0

9.331,8

100,0

Udział %

Udział %
17,9

Źródło: Emitent
1
Wartość sprzedaŜy obejmuje wartość sprzedaŜy osiągniętą przez PPHU „HURTIMEX” Sp. z o.o. (poprzednika
prawnego Emitenta).

Dla wyrobów realizowanych na zlecenie Emitenta w ramach produkcji obcej (zarówno w kraju, jak i
za granicą) Spółka przyjmuje klasyfikację „towary”.
Tabela nr 8: Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów Emitenta w
podziale na rynki zbytu
20071
20061
Lp.
Wyszczególnienie
Udział %
Udział %
[w tys. zł]
[w tys. zł]
1.
Przychody ze sprzedaŜy
8.622,5
44,4
7.851,7
45,7
produktów i usług
- kraj
7.412,8
38,2
6.594,9
38,4
- eksport i WDT
1.209,7
6,2
1.256,8
7,3
2.
Przychody netto ze sprzedaŜy
10.786,7
55,6
9.331,8
54,3
towarów i materiałów
- kraj
8.528,9
44,0
8.304,2
48,3
- eksport i WDT
2.257,8
11,6
1.027,6
6,0
3.
Razem przychody netto ze
19.409,2
100,0
17.183,5
100,0
sprzedaŜy
Źródło: Emitent
1

Wartość sprzedaŜy obejmuje wartość sprzedaŜy osiągniętą przez PPHU „HURTIMEX” Sp. z o.o. (poprzednika
prawnego Emitenta).

13.2. Zatrudnienie
Według stanu na dzień 31 maja 2008 r. Emitent na umowę o pracę zatrudniał 65 osób. Struktura
zatrudnienia według poszczególnych kryteriów została przedstawiona w tabelach poniŜej:
Tabela nr 9: Zatrudnienie według wykształcenia i przygotowania zawodowego w Spółce
Poziom wykształcenia
31.05.2008 r.
2007 r.
2006 r.
z wykształceniem wyŜszym
29
35
35
z wykształceniem średnim
30
32
26
z wykształceniem zawodowym
5
10
18
z wykształceniem podstawowym
1
11
13
Razem
65
88
92
Źródło: Emitent

Tabela nr 10: Zatrudnienie według grup zawodowych
Główne grupy zawodowe
31.05.2008 r.
pracownicy bezpośrednio produkcyjni
0
pracownicy pośrednio produkcyjni
15
pracownicy administracji (dział księgowości,
48
dział handlowy i zbytu, dział kadr, dział
zaopatrzenia)
słuŜby porządkowe
2
Razem
65

2007 r.
30
14
42

2006 r.
32
12
46

2
88

2
92

Źródło: Emitent
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Tabela nr 11: Zatrudnienie według rodzaju umów, na podstawie których świadczona jest
praca w Spółce
Rodzaj umowy
31.05.2008 r.
2007 r.
2006 r.
umowy o pracę
65
88
92
umowy zlecenia
1
4
3
umowy o dzieło
2
1
3
Razem
68
93
98
Źródło: Emitent

Tabela nr 12: Zatrudnienie według okresu na jaki zatrudnieni są pracownicy
Rodzaj umowy
31.05.2008 r.
2007 r.
na czas nieokreślony
40
52
na czas określony
21
31
na okres próbny
4
5
Razem
65
88

2006 r.
73
17
2
92

Źródło: Emitent

Tabela nr 13: Zatrudnienie według płci
Płeć
kobiety
męŜczyźni
Razem

31.05.2008 r.
44
21
65

2007 r.
45
43
88

2006 r.
49
43
92

Źródło: Emitent

Tabela nr 14: Fluktuacja pracowników
Rok/okres
przyjęcia
styczeń - maj 2008 r.
11
2007 r.
22
2006 r.
16

zwolnienia
4
20
16

wskaźnik fluktuacji
0,12
0,28
0,18

Źródło: Emitent
Wskaźnik fluktuacji obliczony według wzoru: ((przyjęci + zwolnieni)/2)/przeciętne zatrudnienie w okresie

Tabela nr 15: Średni stan zatrudnienia
styczeń - maj 2008 r.
średni stan zatrudnienia
62

2007 r.
76

2006 r.
91

Źródło: Emitent

13.3. Strategia rozwoju Emitenta
Emitent planuje uzyskać istotną pozycję na rynku odzieŜy dziecięcej, która utoŜsamiana będzie z
wysoką jakością i bogatym wzornictwem oferowanych wyrobów. Celem Spółki jest umocnienie
wizerunku marek „tup-tup” i „HOOP”.
Spółka opiera swoją strategię rozwoju na planach krótkoterminowych, jak i długoterminowych.
Do krótkoterminowych planów inwestycyjnych Spółki, mających przynieść wymierne
efekty, częściowo juŜ w 2008 r., naleŜą:
1.

WdroŜenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu komputerowego, zapewniającego lepszą
kontrolę nad procesami zachodzącymi w Spółce oraz pozwalającego na szybką rozbudowę sieci
dystrybucji

WdroŜenie w drugiej połowie 2008 roku zintegrowanego systemu komputerowego klasy ERP ma na
celu usystematyzowanie oraz przyspieszenie przepływu informacji między poszczególnymi działami
Spółki. Nowy system dostarczy narzędzi, które umoŜliwią prowadzenie w sposób przejrzysty i łatwy
stałego monitoringu sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. ERP ułatwi planowanie strategiczne,
umoŜliwi sprawne zarządzanie siecią sklepów własnych i franczyzowych, będzie posiadał funkcje
budŜetowania oraz controllingu. Ponadto pozwoli Spółce szybko uzyskać niezbędne dane do analiz
finansowych i marketingowych. Na inwestycję tą Spółka zamierza przeznaczyć środki pozyskane z
publicznej emisji Akcji serii C, w kwocie 500 tys. zł.
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2.

Rozszerzenie oferty asortymentowej we własnej sieci dystrybucji oraz w ramach własnego
sklepu internetowego

Spółka przewiduje rozwój własnych marek poprzez rozszerzanie swojej oferty handlowej. Głównym
jej celem jest dalsze wprowadzanie asortymentu „szybko rotującego”, charakteryzującego się
krótkim okresem obecności na półkach sklepowych. Spółka aktualnie wprowadziła juŜ uzupełniającą
kolekcję odzieŜy w postaci bielizny niemowlęcej i dziecięcej, która okazała się zdecydowanym
sukcesem. Dalszy rozwój oferty asortymentowej uwzględnia równieŜ wprowadzenie obuwia,
gwarantując tym samym pełną gamę produktów na potrzeby wyspecjalizowanych sklepów.
W ramach rozszerzania swojej oferty asortymentowej oraz zwiększania wolumenu produkcyjnego,
niezbędny jest rozwój działu technicznego i technologicznego, nadzorującego zarówno produkcję
krajową, jak i zagraniczną, który w szczególności powinien pozwolić na zintegrowanie współpracy
ze strategicznymi partnerami z Polski oraz z Dalekiego Wschodu.
W swoich planach inwestycyjnych Spółka zakłada równieŜ rozwój własnego sklepu internetowego
(www.outlet.tuptup.pl). Posiadanie marek o ugruntowanej pozycji na rynku oraz wyrobienie u
klientów świadomości kupna wyrobów wysokiej jakości stanowiły podstawę do uruchomienia w
2005 roku sprzedaŜy przez internet. Aktualnie baza klientów Spółki realizujących zakupy za
pośrednictwem internetu znacząco się rozszerzyła. Uzupełnienie oferty handlowej o nowe produkty
i towary będzie miało znaczący wpływ na dalszy rozwój sprzedaŜy przy wykorzystaniu internetu.
Na rozszerzenie oferty asortymentowej Spółka zamierza przeznaczyć środki pozyskane z publicznej
emisji Akcji serii C, w kwocie 568 tys. zł.
3.

Optymalizacja struktury rzeczowych aktywów trwałych

Emitent zamierza dostosować strukturę majątku trwałego do potrzeb prowadzonej działalności
operacyjnej. W tym celu Spółka planuje dokonać:
-

sprzedaŜy zbędnych maszyn i urządzeń, w tym maszyn wydzierŜawianych K-TEAM Sp. z o.o.
(maszyny i urządzenia zakładu farbiarni Spółki). Docelowo Emitent zamierza korzystać z usług
outsourcingu, w szczególności w zakresie: barwienia, uszlachetniania tkanin, usług
wykorzystywanych do produkcji własnej;

-

sprzedaŜy dwóch zabudowanych nieruchomości zlokalizowanych w Łodzi, przy: ul. 28 Płk.
Strzelców Kaniowskich 40 i ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42. Emitent planuje sprzedać
obie nieruchomości firmie deweloperskiej z przeznaczeniem na budowę wielorodzinnych
budynków mieszkalnych. Szczegółowe informacje o planach Spółki dotyczących posiadanych
przez nią nieruchomości zostały przedstawione w pkt 14.1. niniejszego Rozdziału
Memorandum;

-

przeniesienia siedziby Spółki (pod warunkiem dokonania transakcji sprzedaŜy nieruchomości
zlokalizowanych w Łodzi, przy ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 40 i 42). Nowa siedziba
mieścić się będzie w Łodzi, przy ul. Elektronowej 1/3, gdzie Emitent zamierza wybudować
nowy budynek biurowy. Powstanie tam równieŜ nowoczesny magazyn wysokiego składowania,
dzięki któremu Emitent nie będzie zmuszony korzystać z obcych magazynów (jak ma to
miejsce obecnie), co wpłynie równieŜ na obniŜenie kosztów działalności Emitenta. Spółka
podjęła równieŜ kroki w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości
połoŜonych przy ul. Elektronowej 1/3, dopuszczającej budowę zespołu wielorodzinnych
budynków mieszkalnych. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji Emitent odstąpi od
realizacji projektu umiejscawiania nowej siedziby na tym terenie (budowy lokalu biurowego
oraz magazynu wysokiego składowania) i dokona w tym celu zakupu nowego gruntu
zlokalizowanego poza granicami Łodzi i bliŜej obecnych lub planowanych połączeń drogowych.
Szczegółowe informacje o planach Spółki dotyczących przeniesienia siedziby zostały
przedstawione w pkt 14.1. niniejszego Rozdziału Memorandum;
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Do długoterminowych planów inwestycyjnych Spółki naleŜą:
1.

Rozszerzenie oferty asortymentowej
specjalizującej się w obuwiu dziecięcym

poprzez

przejęcie

krajowej

firmy

obuwniczej

Spółka, celem poszerzenia swojej oferty asortymentowej, planuje przejęcie na przełomie 2009 2010 r. krajowej firmy obuwniczej o ugruntowanej pozycji na rynku, specjalizującej się w
segmencie obuwia dziecięcego. Pozwoli to na stworzenie pełnej i spójnej propozycji handlowej w
szczególności dla franczyzobiorców. Uzupełnienie asortymentu o dodatkowe akcesoria dla dzieci i
niemowląt (pieluszki, Ŝywność, zabawki i właśnie obuwie) pozwoli stworzyć wyspecjalizowaną sieć
dystrybucji dedykowaną dla tej grupy odbiorców. NajwaŜniejszym elementem, mającym
zagwarantować sukces tego przedsięwzięcia, jest długoletnie doświadczenie Emitenta w branŜy
odzieŜowej oraz ugruntowana pozycja Spółki na rynku.
2.

Zwiększenie rynku zbytu przez dalszy rozwój sklepów patronackich oraz uruchomienie sieci
sklepów franczyzowych

Obecnie głównym kanałem sprzedaŜy dla Spółki są sklepy obce oraz współpraca z
wyspecjalizowanymi sklepami „multibrandowymi”. Strategia Emitenta w najbliŜszych dwóch latach
(2009-2010) zakłada dalszy rozwój sieci sprzedaŜy, w szczególności w zakresie zwiększania ilości
sklepów patronackich, jak i uruchamiania sklepów franczyzowych. Silny rozwój sieci dystrybucji w
strategicznych lokalizacjach pozwoli Spółce na ugruntowanie na rynku krajowym pozycji własnych
marek „tup-tup” i „HOOP”. Dzięki budowie sieci markowych sklepów nastąpi zwiększenie
rozpoznawalności produktów Emitenta. Spółka upatruje duŜy potencjał w kolekcji dziecięcej
występującej pod marką „HOOP” dedykowanej dla dzieci i młodzieŜy w wieku 7-14 lat. Emitent
planuje stworzenie dla marki „HOOP” oddzielnej sieci dystrybucji opartej głównie o sklepy
franczyzowe. Niewątpliwym atutem tego przedsięwzięcia jest fakt, iŜ marka „HOOP” jest
rozpoznawalna na krajowym rynku i kojarzona z wyrobami o wysokiej jakości, zgodnymi z
aktualnymi trendami. ZałoŜeniem strategii Emitenta jest uruchamianie sklepów patronackich i
franczyzowych funkcjonujących pod marką „tup–tup” i „HOOP” w miejscowościach do 500.000
mieszkańców. Lokalizacja sklepów znajdować się będzie w centrach handlowych, mini galeriach, jak
i na terenach osiedli mieszkaniowych tych miast.
Planowane średnie nakłady inwestycyjne na uruchomienie jednego sklepu franczyzowego kształtują
się na poziomie ok. 70 tys. zł. Na kwotę tą składa się wyposaŜenie lokalu w niezbędny sprzęt
informatyczny (ok. 10 tys. zł) oraz zatowarowanie sklepu (ok. 60 tys. zł).
W zakresie rozwoju własnych sklepów firmowych strategia Emitenta zakłada umiejscawianie ich w
prestiŜowych lokalizacjach na terenach miast wojewódzkich powyŜej 500.000 mieszkańców m.in.
Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku. Głównym celem tego załoŜenia jest zamiar
efektywnego utrwalenia wizerunku własnych marek handlowych na terenie całego kraju.
Wraz z rozwojem sieci dystrybucji Spółka zamierza rozszerzać swoją ofertę produktów poprzez
wprowadzanie uzupełniającego asortymentu, w postaci np. obuwia, towarów pierwszej potrzeby
(pieluchy, Ŝywność dla niemowląt i dzieci, itp.), zabawek oraz innych akcesoriów dziecięcych.
Spółka zakłada, Ŝe przy udziale aktualnych dystrybutorów, rozszerzenie działalności na tych
terenach nastąpi poprzez tworzenie sieci sklepów franczyzowych. Na inwestycję, w zakresie
uruchomienia sieci sklepów franczyzowych, Spółka zamierza przeznaczyć środki pozyskane z
publicznej emisji Akcji serii C, w kwocie 1.400 tys. zł. Rozpoczęcie realizacji powyŜszej inwestycji
zaplanowano na drugą połowę 2008 r., zakończenie zaś na pierwszą połowę roku 2010. Do końca
2008 r. planowane jest otwarcie 2 sklepów franczyzowych, w I półroczu roku 2009 - 4 sklepów
franczyzowych, w II półroczu 2009 r. kolejnych 4 sklepów, natomiast w I półroczu 2010 r. – 10
sklepów franczyzowych. Inwestycja ta ma charakter długoterminowy, gdyŜ Spółka zamierza
kontynuować rozwój sieci sklepów zarówno franczyzowych, jak i własnych. W okresie 2010-2012
r., poczynając od II połowy 2010 r. Emitent planuje otwierać w kaŜdym półroczu łącznie 10
sklepów franczyzowych i własnych. Programowo więc na koniec 2012 r. funkcjonować powinno 70
sklepów na terenie całego kraju.
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Jednocześnie począwszy od 2010 r., uwzględniając nabyte juŜ doświadczenie w zarządzaniu siecią
sklepów na terenie kraju, Emitent planuje uruchamiać sklepy franczyzowe poza granicami Polski. W
pierwszej kolejności sklepy będą prowadzone na terenie Czech, Słowacji, Litwy gdzie Emitent juŜ w
chwili obecnej ma dobre kontakty handlowe. Obecnie na terenach Europy Środkowo-Wschodniej,
jak i na terenach Europy Zachodniej podstawowym elementem dystrybucji Spółki, tak jak w
przypadku krajowego rynku, są sklepy multibrandowe.
3.

Przekazanie nadzoru nad realizacją produkcji na Dalekim Wschodzie do Biura Handlowego
zlokalizowanego w Hong Kongu

Spółka od kilku lat, celem zmniejszenia kosztów działalności zleca wykonywanie produkcji na
Dalekim Wschodzie (Chiny, Indie). W ciągu najbliŜszych lat Emitent przewiduje zwiększenie udziału
tej produkcji w ogólnej produkcji realizowanej przez Spółkę. Dla zapewnienia ciągłości dostaw oraz
zagwarantowania najwyŜszej jakości swoich wyrobów, Spółka zamierza w drugiej połowie 2009 r.
otworzyć Biuro Handlowe w Hong Kongu, którego celem byłby nadzór nad realizacją zleceń
produkcyjnych na Dalekim Wschodzie.
Inwestycje określone w strategii rozwoju, które nie będą finansowane ze środków pozyskanych z
publicznej emisji Akcji serii C (optymalizacja struktury rzeczowych aktywów trwałych, rozszerzenie
oferty asortymentowej poprzez przejęcie krajowej firmy obuwniczej specjalizującej się w obuwiu
dziecięcym, przekazanie nadzoru nad realizacją produkcji na Dalekim Wschodzie do Biura
Handlowego zlokalizowanego w Hong Kongu, a takŜe kontynuacja rozwoju sieci sprzedaŜy) zostaną
zrealizowane, jeśli Zarząd uzna to za uzasadnione, przy pozyskaniu uzupełniającego finansowania
w postaci innych instrumentów finansowych (kredyt, leasing, dłuŜne papiery wartościowe), a takŜe
sukcesywnie z nadwyŜek finansowych wypracowanych przez Spółkę.

13.4. Opis rynku, na którym działa Emitent
Według International Service Check polski rynek odzieŜowy naleŜy do najatrakcyjniejszych
w Europie Środkowo - Wschodniej. Jego wartość eksperci szacują na ok. 15 mld złotych, a tempo
rozwoju na 8 - 10 % rocznie. Przewidywania te potwierdza raport firmy PMR pt. „Rynek detaliczny
odzieŜy i obuwia w Polsce". Według niego wartość sprzedaŜy odzieŜy i obuwia zwiększyła się
w 2006 roku o 10 % osiągając poziom 28 miliardów złotych. Szacuje się, Ŝe podobny wzrost
zanotowano równieŜ w roku 2007.

Źródło: GUS, PMR Publication 2007

Rozwój rynku odzieŜowego w Polsce, to w duŜej mierze reakcja na podaŜ taniej produkcji z krajów
Dalekiego Wschodu. Aby sprostać konkurencji na globalnym rynku, polskie firmy starają się nie
tylko utrzymać dotychczasową pozycję, ale takŜe rozszerzyć zasięg swojego działania na kraje
sąsiednie. Wobec powszechnego w branŜy przekonania, Ŝe w najbliŜszej przyszłości rynek naleŜał
będzie do małych, oryginalnych, często niszowych marek, wiele odzieŜowych firm podejmuje się
kreowania własnych brandów, wiele stawia na coraz częściej poszukiwaną przez klientów
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oryginalność i niepowtarzalny design. To właśnie w odróŜnieniu się od konkurencji producenci
odzieŜy upatrują szanse na zaistnienie w świadomości klienta, szanse na rynkowy sukces.
Dane CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej) wskazują, Ŝe Polacy przy wyborze ubrań
w pierwszej kolejności kierują się wygodą (ponad 80% odpowiedzi), potem patrzą na atrakcyjną
cenę (ok. 55%), a następnie na elegancję (poniŜej 30%), modę (powyŜej 20%) i wysoką jakość
(mniej niŜ 20%). Zakup nietypowej lub markowej odzieŜy deklaruje mniej niŜ 10% badanych
Polaków (wyniki wskazane powyŜej nie sumują się do 100%, gdyŜ badani mogli podać kilka
odpowiedzi).
W uruchamianiu nowoczesnej powierzchni sprzedaŜowej w centrach handlowych Polska stała się
europejskim potentatem. W latach 2005 - 2006 oddano w Polsce większą powierzchnię w centrach
handlowych niŜ w jakimkolwiek innym kraju w Europie. Wiodącą grupą najemców w centrach
handlowych są sklepy oferujące odzieŜ, obuwie, bieliznę i dodatki. Sukces odnoszą takŜe outlety i
centra handlu hurtowego. Rośnie popularność franczyzy jako sposobu na szybki
i bezpieczny wzrost sieci detalicznej.
W konkurencji z tanimi wyrobami z Azji i markową odzieŜą z Europy Zachodniej, polscy producenci
stawiają na jakość wyrobów, inwestują w promocję swoich marek i tworzą sieci sprzedaŜy
detalicznej pod własnym logo. Kładą równieŜ nacisk na wzrost eksportu. W polskich szwalniach
powstają produkty największych światowych marek trafiające na rynki całego świata, w tym takŜe
do krajów Azji, które chętnie importują europejską odzieŜ najwyŜszej jakości. Praca w sektorze
odzieŜowym staje się coraz bardziej atrakcyjna, rośnie zapotrzebowanie na fachowców w branŜy,
rosną oferowane im wynagrodzenia.
Emitent swoją ofertę kieruje do dzieci w wieku 0-14 lat. Zgodnie z danymi z rocznika
demograficznego, w 2006 r. grupa ta obejmowała 6.022 tys. osób, co stanowi 15,80%
społeczeństwa ogółem, w roku 2007 – 5.960 tys. osób (15,64% społeczeństwa ogółem).
Zestawienie ludności z podziałem na dzieci w przedziale wiekowym 0-9 lat i 10-14 lat oraz ze
wskazaniem liczby dzieci mieszkających w miastach przedstawia tabela poniŜej.
Tabela nr 16: Zestawienie ludności w podziale na docelowe grupy potencjalnych
odbiorców Emitenta
2006
Polska

ogółem
w wieku 0-91
w wieku 10-142

Liczba
ludności
w tys.
osób
38.125
3.706
2.316

Liczba
ludności w
%
%
miastach
w tys. osób
100,00
23.369 100,00
9,72
2.070
8,86
6,07
1.245
5,33

2007
Liczba
Liczba
ludności
ludności w
%
%
miastach
w tys.
osób
w tys. osób
38.116 100,00
23.351 100,00
3.694
9,69
2.070
8,87
2.266
5,95
1.216
5,21

Źródło: Rocznik Demograficzny Głównego Urzędu Statystycznego za 2006 i 2007 r.
1

Docelowa grupa wiekowa dla kolekcji występującej pod marką „tup-tup”;

2

Docelowa grupa wiekowa dla kolekcji „HOOP”.

Średnie wydatki gospodarstwa domowego na odzieŜ i obuwie na 1 mieszkańca w 2006 r. wynosiły
ogółem 482,16 zł na rok. Według tych wskazań potencjał rynku w 2006 r. to około 2.903.568 tys.
zł. Wartość sprzedaŜy wyrobów „HURTIMEX” za 2006 r. wyniosła 17.184 tys. zł, co stanowiło ok.
0,59% wartości rynku. Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum niedostępne są dane o
średnich miesięcznych wydatkach na odzieŜ i obuwie na 1 mieszkańca w 2007 r. Przy załoŜeniu
utrzymania się wielkości wydatków na poziomie z roku 2006, przy przychodach ze sprzedaŜy
Emitenta w 2007 r. wynoszących 19.409,2 tys. zł, udział Spółki stanowić będzie ok. 0,67%
wartości rynku.
Tabela nr 17 przedstawia średnie wydatki roczne na odzieŜ i obuwie ponoszone ogółem i w
miastach.
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Tabela nr 17: Potencjał rynku krajowego (średnie miesięczne wydatki na odzieŜ i
obuwie)
2006
2007
Wartość
Wartość wydatków
Wartość
Wartość wydatków
Polska
wydatków
ludności w
wydatków
ludności w
w tys. zł
miastach w tys. zł
w tys. zł
miastach w tys. zł
w wieku 0-9
1.178.041
1.133.098
1.780.962
1.133.359
w wieku 10-14
1.116.699
681.356
1.092.789
665.815
Średnie miesięczne wydatki
na odzieŜ i obuwie na 1
40,18 zł
45,62 zł
40,18 zł1
45,62 zł1
mieszkańca
Źródło: „BudŜety gospodarstw domowych w 2006 r. – publikacja Głównego Urzędu Statystycznego”.
1

Dane przyjęte z roku 2006 (na dzień analizy niedostępne informacje za 2007 rok).

W segmencie, w którym działalność prowadzi HURTIMEX SA do głównych krajowych konkurentów
Emitenta zaliczyć moŜna:
1. SMYK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - międzynarodowa sieć sklepów specjalistycznych z
artykułami dla dzieci, których historia sięga 1952 roku. Sklepy sieci SMYK, o powierzchni
powyŜej 200 m2 kaŜdy zlokalizowane są w największych polskich miastach powyŜej 500 tys.
mieszkańców. W SMYKU znaleźć moŜna wszystko, co potrzebne jest dla dzieci w wieku od 0 do
14 lat tj. odzieŜ w rozmiarze 50 cm do 164 cm (niemowlęca, klasyczna, dŜinsowa, sportowa),
obuwie, zabawki, ksiąŜki i materiały papiernicze, multimedia, akcesoria niemowlęce, akcesoria
dla mam, wózki oraz meble dziecięce. Do oferty SMYK włączane są inne marki odzieŜowe, tj.
COOL CLUB, ESPRIT, BARBIE, HOT WHEELS oraz odzieŜ ozdobiona wizerunkami znanych
bohaterów bajek Disney'a. Kolekcje odzieŜy charakteryzują się duŜą róŜnorodnością
asortymentową i kolorystyczną.
2. COCCODRILLO Sp. z o.o. z siedzibą w Kościanie, powstała na początku lat 90. Zajmuje się
projektowaniem, produkcją i dystrybucją odzieŜy i obuwia. Oferowana odzieŜ kierowana jest do
dzieci oraz młodzieŜy do lat 14.
3. P.P. WÓJCIK z siedzibą w Bielsko – Białej istnieje od 1987 roku. Na terenie całej Polski jest około
23 sklepów firmowych zlokalizowanych w Galeriach Handlowych, a takŜe ponad 300 sklepów
patronackich. W ofercie sklepu znajduje się odzieŜ niemowlęca i dziecięca w rozmiarach od 74
cm do 158 cm. Towar głównie znajduje się na wieszakach i podzielony jest na odzieŜ dziecięcą i
niemowlęcą oraz odzieŜ w stylu sportowym i wizytowym.
4. SEMAX SA z siedzibą w Poznaniu – firma powstała w 1987 roku, działalnością spółki jest
projektowanie, nadzorowanie produkcji oraz dystrybucja odzieŜy i obuwia. Semax to właściciel
marek odzieŜowych: Deep, Hot Oil oraz marek sieci wyprzedaŜowej VABBI Factory Outlet.
Obecnie w Polsce istnieje 145 punktów handlowych wszystkich 3 marek. Dla Emitenta
konkurencyjna jest marka odzieŜy dziecięcej istniejąca na rynku od 2002 r. - Hot Oil. OdzieŜ Hot
Oil jest swoistą miniaturą odzieŜy dla młodzieŜy i dorosłych. Produkt tej marki jest róŜnorodny i
barwny. Dostępny asortyment pozwala ubrać się do szkoły i na wakacje, a w mniejszym stopniu
takŜe na rodzinne i szkolne uroczystości. Sklepy marki Hot Oil, o powierzchni 60-100 m2
zlokalizowane są głównie w miastach powyŜej 30 tys. mieszkańców.
4. INTERMAX Sp. z o.o. – firma z Poznania, właściciel marki MARIQUITA, doświadczenie firmy to
prawie 18 lat na rynku odzieŜy i obuwia dla dzieci. W zakres działalności przedsiębiorstwa
wchodzi produkcja, import, eksport oraz dystrybucja odzieŜy i obuwia dla dzieci i niemowląt.
5. KOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – właściciel marki 5.10.15. Sieć sklepów 5.10.15.
działa od 1993 roku. Obecnie w całej Polsce jest 80 sklepów (o powierzchni 80-120 m2),
zlokalizowanych głównie w duŜych miastach. Sklepy 5.10.15. są ujednolicone i
wystandaryzowane pod względem wyglądu, wyposaŜenia i zaopatrzenia. Asortyment sklepu
obejmuje 24 grupy produktowe, w pięciu podstawowych kategoriach wiekowych: niemowlak,
chłopiec mały, chłopiec duŜy, dziewczynka mała oraz dziewczynka duŜa. Wnętrza sklepów
nawiązują klimatem do dziecięcego pokoju.
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Do zagranicznych konkurentów Emitenta zalicza się:
1. INDITEX – właściciel ośmiu marek odzieŜowych: Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka,
Stradivarius, Oysho, Zara Home i Kiddy's Class. W 68 krajach jest 3.722 sklepów tej grupy. Dla
Emitenta konkurencją jest marka ZARA. Sklepy ZARA o powierzchni powyŜej 300 m2,
zlokalizowane są w miastach powyŜej 500 tys. mieszkańców. Grupą docelową marki ZARA są
ubrania powyŜej rozmiaru 92 cm. Oferta asortymentowa sklepów jest bardzo szeroka i obejmuje
m.in.: podkoszulki, bluzki, kurtki, spodnie, spódniczki, sukienki, buty, plecaczki, czapki.
2. H&M – Hennes & Mauritz, międzynarodowa firma odzieŜowa, szwedzkiego pochodzenia,
posiadająca sieć dystrybucji w 28 krajach. Sklepy marki H&M (o powierzchni powyŜej 300 m2)
zlokalizowane są w miastach powyŜej 500 tys. mieszkańców. Oferta marki H&M to nie tylko
odzieŜ dziecięca, gdzie grupą docelową są rozmiary powyŜej 92 cm, ale to takŜe odzieŜ dla
dorosłych.
Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ
na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych
Emitent oświadcza, iŜ nie występują wymogi związane z ochroną środowiska, które mogą mieć
wpływ na wykorzystanie przez Spółkę rzeczowych aktywów trwałych. Spółka spełnia wszystkie
wymogi w zakresie dopuszczalnych dla zdrowia norm w środowisku pracy.
Patenty i licencje
Emitent nie posiada patentów i licencji.
Dyplomy, nagrody, certyfikaty
W 1999 r. miesięcznik „Mamo, to ja” przyznał Emitentowi tytuł
„Najlepsze dla dziecka-hit 99” w kategorii akcesoria dziecięce
dla kolekcji ubranek „tup-tup”.

W dniu 10 grudnia 2004 r. Emitent jako laureat VII Edycji Konkursu Łódź
Proponuje, w kategorii najlepszych łódzkich produktów, otrzymał
Nagrodę Specjalną Prezydenta Miasta Łodzi za kolekcję odzieŜy
dziecięcej i niemowlęcej „tup-tup” oraz „HOOP” na sezon wiosna/lato
2005.
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W 2005 r. Emitent otrzymał od Dziennika „Puls Biznesu” tytuł Gazeli
Biznesu 2005, który potwierdza przynaleŜność Spółki do elitarnego
grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm.

W kwietniu 2008 roku Emitent został nagrodzony Certyfikatem
„Przejrzysta Firma” przyznanym przez firmę Dun and Bradstreet Poland
za publikację sprawozdań finansowych i przekazanie ich Dun and
Bradstreet Poland Sp. z o.o. Niniejszy certyfikat waŜny jest przez rok od
jego nadania.

Wysoka jakość wyrobów Emitenta została potwierdzona uzyskaniem certyfikatów Instytutu
Włókiennictwa Zakładu Certyfikacji Textil - Cert uprawniających do oznaczania części asortymentu
Spółki znakiem „Bezpieczny dla Niemowląt” (jako pierwsza firma w Polsce) oraz „Bezpieczny dla
dziecka”. Prawo do oznaczania znakami obowiązuje do 15.06.2011 r.
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14.

Opis głównych inwestycji krajowych
Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych

i

zagranicznych

W latach obrotowych 2006-2007 oraz do dnia sporządzenia Memorandum Emitent dokonywał
następujących inwestycji:
Tabela nr 18: Główne inwestycje Spółki HURTIMEX SA
Rodzaj inwestycji

Typ inwestycji

Data
zakończenia

Wartość
inwestycji
[w zł]

Sposób
finansowania

2006
zakup barwiarki dzianin
"Thies" Mini
zakup 4 maszyn
wykańczalniczych i
farbiarskich oraz wózka
jezdniowego
budowa kotłowni słuŜącej
do zaopatrzenia
przedsiębiorstwa w
energię
inwestycja w obcym
obiekcie – Centrum
Handlowe w Łodzi Manufaktura (koszt
remontu lokalu wraz z
zakupem mebli i
elementów
wyposaŜeniowych)
instalacja 2 kominów do
tamblerów ogrzewanych
parą
zakup maszyn tamblery
słuŜących do obróbki
dzianiny w procesie
technologicznym
(parowanie, suszenie
dzianiny, pozbawianie jej z
pyłków)
zakup spręŜarki śrubowej
wykorzystywanej do
spręŜania powietrza w
procesie wykańczania
dzianiny
wyposaŜenie sklepu w
Łodzi, przy ul.
Więckowskiego

02/2006

101.314,09

środki własne

03/2006

687.703,00

leasing

08/2006

461.749,96

kredyt
inwestycyjny

08/2006

233.098,19

środki własne

09/2006

14.063,17

środki własne

09/2006

23.279,08

środki własne

12/2006

27.956,98

środki własne

12/2006

14.677,54

środki własne

12/2006

19.089,50

środki własne

w rzeczowy
majątek trwały

w wartości
niematerialne i
prawne
Razem inwestycje w roku 2006
zakup i instalacja
oprogramowania Novell

1.582.931,51
2007

ocieplenie i otynkowanie
w rzeczowy
budynku (remont)
majątek trwały
Razem inwestycje w roku 2007

11/2007

6.149,44

środki własne

6.149,44
2008

zakup samochodu Jeep
Commander 3.0 CRD
instalacja systemu obsługi
sprzedaŜy sieci sklepów

w rzeczowy
majątek trwały
w wartości
niematerialne i

06/2008

146.632,92

07/2008

19.500,00

leasing
środki własne
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Rodzaj inwestycji

Typ inwestycji

(etap I) - systemu
prawne
przejściowego do czasu
wdroŜenia systemu
informatycznego ERP (cel
emisji)
Razem inwestycje w roku 2008

Data
zakończenia

Wartość
inwestycji
[w zł]

Sposób
finansowania

166.132,92

Źródło: Emitent

Wszystkie przedstawione powyŜej inwestycje miały charakter inwestycji krajowych (nie wystąpiły
inwestycje zagraniczne).
W latach 2006 – 2007 do dnia sporządzenia niniejszego Memorandum Spółka nie dokonywała
inwestycji kapitałowych.

14.1. Nieruchomości Emitenta
1.

Nieruchomość gruntowa (działka nr 108/1), zabudowana, w Łodzi, przy ul. 28 Płk. Strzelców
Kaniowskich 40, o powierzchni 0,1272 ha. Dla powyŜszej nieruchomości prowadzona jest
księga wieczysta LD1M/00116696/5. Na nieruchomości ustanowiona była hipoteka umowna
zwykła na kwotę 52.875,00 zł ustanowiona na rzecz Gminy Miasta Łódź, będąca
zabezpieczeniem spłaty pozostałej części naleŜności z tytułu nabycia udziału w nieruchomości.
W związku z zapłatą naleŜnej wierzycielowi kwoty Emitent w dniu 27 maja 2008 r. złoŜył, na
podstawie oświadczenia wierzyciela z dnia 30 kwietnia 2008 r., wniosek o wykreślenie w/w
hipoteki z księgi wieczystej. W dniu 24 czerwca 2008 r. sąd wykreślił przedmiotową hipotekę;
W dniu 26 czerwca 2008 r. Emitent zawarł z ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach,
Oddział w Łodzi aneks nr 9 do umowy nr 132/K/04 o kredyt złotowy w formie linii odnawialnej
z dnia 6 grudnia 2004 r. Na podstawie w/w aneksu strony postanowiły, iŜ prawnym
zabezpieczeniem spłaty całości wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu będzie hipoteka
kaucyjna do kwoty 500.000,00 zł ustanowiona na rzecz Banku. Do dnia sporządzenia
Memorandum Informacyjnego w/w hipoteka nie została ustanowiona.

2.

Nieruchomość gruntowa (działka nr 111), zabudowana, w Łodzi, przy ul. 28 Płk. Strzelców
Kaniowskich 42, o powierzchni 0,2593 ha. Grunt jest oddany w uŜytkowanie wieczyste,
budynek i urządzenie stanowią odrębną nieruchomość. Dla powyŜszej nieruchomości
prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00097327/8. Na nieruchomości ustanowiona jest:
(i) hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 2.200.000 zł, ustanowiona na rzecz ING Bank Śląski
SA Oddział w Łodzi, będąca zabezpieczeniem spłaty kredytu złotowego w formie linii
odnawialnej (umowa kredytowa z ING Bank Śląski SA o/Łódź zawarta w dniu 06.12.2004 r. nr
132/K/04, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 05.01.2005 r., aneksem nr 2 z dnia 20.12.2005 r.,
aneksem nr 3 z dnia 14.07.2006 r., aneksem nr 4 z dnia 10.10.2006 r., aneksem nr 5 z dnia
30.11.2006 r., aneksem nr 6 z dnia 30.05.2007 r., aneksem nr 7 z dnia 18.03.2008 r.,
aneksem nr 8 z dnia 28.05.2008 r. oraz aneksem nr 9 z dnia 26.06.2008 r.);
(ii) hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 160.000 zł, ustanowiona na rzecz ING Bank Śląski SA
Oddział w Łodzi, stanowiąca zabezpieczenie spłaty kredytu złotowego obrotowego
przeznaczonego na finansowanie podatku VAT (umowa kredytowa z ING Bank Śląski SA
o/Łódź zawarta w dniu 05.05.2006 r. nr 8672006001000133/00, zmieniona aneksem nr 1 z
dnia 07.08.2006 r. Kredyt ten został spłacony terminowo, a wniosek o wykreślenie hipoteki z
księgi wieczystej złoŜono w dniu 7 kwietnia 2008 r.);
(iii) hipoteka umowna zwykła na kwotę 400.000 zł, ustanowiona na rzecz ING Bank Śląski SA
Oddział w Łodzi, będąca zabezpieczeniem spłaty kredytu złotowego na finansowanie inwestycji
(umowa kredytowa z ING Bank Śląski SA o/Łódź zawarta w dniu 05.05.2006 r. nr
8672006001000130/00, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 22.06.2006 r. oraz aneksem nr 2 z
dnia 07.08.2006 r.).
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3.

Nieruchomość gruntowa (działki nr 55/33 oraz 56/32), zabudowana w Łodzi, przy ul.
Elektronowej 1/3, o obszarze 0,9545 ha. Grunt jest oddany w uŜytkowanie wieczyste, budynek
stanowi odrębną nieruchomość. Dla powyŜszej nieruchomości prowadzona jest księga
wieczysta LD1M/00115220/1. Na powyŜszej nieruchomości ustanowiona jest:
(i) hipoteka umowna łączna kaucyjna do kwoty 1.100.000 zł, ustanowiona na rzecz Nordea
Bank Polska SA Region Centralny, będąca zabezpieczeniem spłaty kredytu, odsetek oraz
innych naleŜności wynikających z kredytu obrotowego odnawialnego (umowa kredytowa z
NORDEA Bank Polska SA, Region Centralny, Gdynia zawarta w dniu 16.06.2005 r. nr FKO-PLNOLOD1-05-000010, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 16.06.2006 r., aneksem nr 2 z dnia
15.06.2007 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 28.11.2007 r.);
(ii) hipoteka umowna łączna kaucyjna do kwoty 330.000 zł, ustanowiona na rzecz Nordea
Bank Polska SA Region Centralny, stanowiąca zabezpieczenie spłaty kredytu, odsetek oraz
innych naleŜności wynikających z kredytu kasowego w rachunku bieŜącym (umowa kredytowa
z Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni - dawny LG Petro Bank SA, zawarta w dniu
07.12.2001 r. nr 196/G/2001, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 30.10.2002 r., aneksem nr 2 z
dnia 02.06.2003 r., aneksem nr 3 z dnia 21.05.2004 r., aneksem nr 4 z dnia 17.06.2004 r.,
aneksem nr 5 z dnia 13.10.2004 r., aneksem nr 6 z dnia 18.05.2005 r., aneksem nr 7 z dnia
21.10.2005 r., aneksem nr 8 z dnia 20.11.2006 r., aneksem nr 9 z dnia 15.06.2007 r. oraz
aneksem nr 10 z dnia 28.11.2007 r.).

4.

Nieruchomość gruntowa (działka nr 56/31) w Łodzi, przy ul. Elektronowej 1/3, o obszarze
0,0811 ha. Grunt stanowi własność Spółki. Dla powyŜszej nieruchomości prowadzona jest
księga wieczysta LD1M/00132351/3. Na powyŜszej nieruchomości ustanowiona jest:
(i) hipoteka umowna łączna kaucyjna do kwoty 1.100.000 zł, ustanowiona na rzecz Nordea
Bank Polska SA Region Centralny, będąca zabezpieczeniem spłaty kredytu, odsetek oraz
innych naleŜności wynikających z kredytu obrotowego odnawialnego (umowa kredytowa z
NORDEA Bank Polska SA, Region Centralny, Gdynia zawarta w dniu 16.06.2005 r. nr FKO-PLNOLOD1-05-000010 zmieniona aneksem nr 1 z dnia 16.06.2006 r., aneksem nr 2 z dnia
15.06.2007 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 28.11.2007 r.);
(ii) hipoteka umowna łączna kaucyjna do kwoty 330.000 zł, ustanowiona na rzecz Nordea
Bank Polska SA Region Centralny, stanowiąca zabezpieczenie spłaty kredytu, odsetek oraz
innych naleŜności wynikających z kredytu kasowego w rachunku bieŜącym (umowa kredytowa
z Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni - dawny LG Petro Bank SA, zawarta w dniu
07.12.2001 r. nr 196/G/2001, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 30.10.2002 r., aneksem nr 2 z
dnia 02.06.2003 r., aneksem nr 3 z dnia 21.05.2004 r., aneksem nr 4 z dnia 17.06.2004 r.,
aneksem nr 5 z dnia 13.10.2004 r., aneksem nr 6 z dnia 18.05.2005 r., aneksem nr 7 z dnia
21.10.2005 r., aneksem nr 8 z dnia 20.11.2006 r., aneksem nr 9 z dnia 15.06.2007 r. oraz
aneksem nr 10 z dnia 28.11.2007 r.).

Nieruchomość w Łodzi, przy ul. 28 Płk Strzelców Kaniowskich 42, w której mieści się siedziba
Emitenta, zabudowana jest budynkami, o łącznej powierzchni 2.577 m2, na które składają się:
-

dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek biurowo-sklepowy, o powierzchni uŜytkowej
229,03 m2. Parter budynku zajmuje sklep o powierzchni 100 m2, na pierwszym piętrze
znajdują się pomieszczenia biurowe;

-

trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek biurowy o powierzchni uŜytkowej 553,60 m2;

-

dwukondygnacyjne, niepodpiwniczone budynki produkcyjne, w tym portiernia, o łącznej
powierzchni uŜytkowej 1.626,82 m2;

-

warsztat mechaniczny
powierzchni 167,55 m2.

i

hala

postrzygarek,

jednokondygnacyjna,

niepodpiwniczona

o

Wszystkie budynki stanowią integralną całość.
Nieruchomość posiada instalację: wodociągową, kanalizacyjną, grzewczą, elektryczną, telefoniczną,
komputerową, wentylacyjną oraz odgromową.
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W roku 2007 Spółka w wyŜej wymienionej nieruchomości dokonała inwestycji – ociepliła
otynkowała budynek biurowo-sklepowy. Łączna wartość inwestycji wyniosła 6.149,44 zł.

i

Nieruchomość w Łodzi, przy ul. 28 Płk Strzelców Kaniowskich 40 zabudowana jest budynkiem
mieszkalnym o powierzchni 117,20 m2. Budynek ten jest przeznaczony do rozbiórki. Na
nieruchomości znajduje się równieŜ parking oraz zadaszona wiata.
Nieruchomość w Łodzi, przy ul. Elektronowej 1/3 zabudowana jest budynkiem gospodarczym –
jednokondygnacyjnym i niepodpiwniczonym o powierzchni 407 m2. Nieruchomość posiada
instalację: wodno-kanalizacyjną i elektryczną. PowyŜsza nieruchomość w części wykorzystywana
jest przez Spółkę na własne potrzeby - magazynowany jest tam towar Emitenta. Ponadto grunt o
powierzchni 4.500 m2 oraz znajdujące się na gruncie pomieszczenia o powierzchni 61 m2 są
przedmiotem wynajmu.
Emitent zamierza sprzedać dwie zabudowane nieruchomości zlokalizowane w Łodzi przy: ul. 28 Płk.
Strzelców Kaniowskich 40 i ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42. Szacowane wpływy z tytułu
sprzedaŜy ww. nieruchomości wyniosą ok. 7.000 tys. zł. Pierwsze wpływy ze sprzedaŜy w
wysokości ok. 2.500 tys. zł Emitent zamierza uzyskać najpóźniej w IV kwartale 2008 roku,
pozostałą kwotę zaś w I kwartale roku 2009. Emitent planuje sprzedać nieruchomości połoŜone
przy ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich firmie deweloperskiej z przeznaczeniem na budowę
wielorodzinnych budynków mieszkalnych, na co wskazuje połoŜenie w/w nieruchomości w strefie
budownictwa wielorodzinnego miasta Łodzi. W dniu 3 marca 2008 r. Emitent zawarł umowę z
pracownią architektoniczną „Piotr Biliński-architekt”, przedmiotem której jest m.in. uzyskanie
decyzji o warunkach zabudowy dla w/w nieruchomości. PowyŜsza umowa została opisana w pkt.
19, ppkt. 3 Rozdziału „Dane o Emitencie” niniejszego Memorandum Informacyjnego.
Siedziba Spółki, po dokonaniu transakcji sprzedaŜy nieruchomości połoŜonych w Łodzi, przy ul. 28
Płk. Strzelców Kaniowskich 40 i ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42, mieścić się będzie w Łodzi
przy ul. Elektronowej 1/3, gdzie Emitent zamierza wybudować nowy budynek biurowy. Powstanie
tam równieŜ nowoczesny magazyn wysokiego składowania, dzięki któremu Emitent nie będzie
zmuszony korzystać z obcych magazynów (jak to ma miejsce obecnie), co wpłynie równieŜ na
obniŜenie kosztów działalności Emitenta.
Emitent podjął równieŜ kroki w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości
połoŜonych w Łodzi, przy ul. Elektronowej 1/3, dopuszczającej budowę zespołu budynków
mieszkalnych wielorodzinnych. Spółka ocenia, Ŝe uzyskanie poŜądanej decyzji jest obarczone
większym ryzykiem ze względu na połoŜenie tych nieruchomości na granicy strefy mieszkalnej i
strefy przemysłowej miasta Łodzi. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji Emitent odstąpi od
realizacji projektu umiejscawiania nowej siedziby na tym terenie (budowa lokalu biurowego i
magazynu wysokiego składowania) i dokona zakupu nowego gruntu zlokalizowanego poza
granicami Łodzi i bliŜej obecnych lub planowanych połączeń drogowych. Opis umowy dotyczącej
wystąpienia o warunki zabudowy dla nieruchomości połoŜonych, przy ul. Elektronowej 1/3 znajduje
się poniŜej.
W dniu 05.08.2007 r. Emitent zawarł umowę z Romanem Wieszczkiem prowadzącym działalność
gospodarczą pod firmą „RooM” PPBU Roman Wieszczek (wykonawca zlecenia). Przedmiotem
umowy było opracowanie i złoŜenie wniosku o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu działek nr 55/33, 56/31 i 56/32 w Łodzi, przy ul. Elektronowej 1/3. Za wykonanie
przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 4.500 zł netto. Wniosek został złoŜony
przez Wykonawcę 11 września 2007 r. Sporządzony wniosek opracowany został z załoŜeniem
przeznaczenia terenu na cele:
-

zabudowy sześciu zespołów budynków mieszkalnych wielorodzinnych kaŜdy z usługami w
parterze;

-

budowy trzech parkingów
mieszkalnych a, b i c;

-

wykonania na terenie działek zjazdów na parkingi podziemne;

podziemnych

pod

projektowanymi

zespołami

budynków
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-

zmiany zagospodarowania terenu działek – wykonanie nowej nawierzchni, realizacja ogrodzenia
i oświetlenia terenu oraz elementów małej architektury;

-

wykonania nowych zjazdów na teren działek;

-

wykonania przyłączy:
elektrycznego.

wodociągowego,

kanalizacji

ogólnospławnej,

ciepłowniczego

oraz

Do dnia sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego brak jest decyzji w sprawie w/w
wniosku.
Nieruchomości wynajmowane przez Emitenta:
1.

Lokal wynajmowany od 1995 r., składający się z dwóch pomieszczeń o powierzchni: 818 m2 i
201 m2, połoŜonych w Łodzi, przy ul. Brukowej 8. Lokal wynajmowany jest w celach
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Emitenta tj. w celu magazynowania i
sprzedaŜy odzieŜy. Emitent wynajmuje przedmiotowy lokal na podstawie umowy najmu
zawartej z Centrum Handlowym „BRUKOWA” w Łodzi. Umowa została zawarta na czas
nieokreślony, z zachowaniem 6 miesięcznego okresu jej wypowiedzenia. Miesięczne koszty z
tytułu najmu lokalu wynoszą brutto 14.918,16 zł. Czynsz najmu zgodnie z warunkami umowy
podlega podwyŜszaniu o wskaźnik inflacji publikowany przez Prezesa GUS oraz o wzrost
kosztów stałych (np. z tytułu podwyŜszenia podatku od nieruchomości, zwiększenia opłat za
konserwację dźwigów towarowych itp.). Dodatkowo Emitent zobowiązany jest do uiszczania
opłat eksploatacyjnych z tytułu zuŜycia energii, wody, wywozu nieczystości. Warunki ww.
umowy nie odbiegają od typowych postanowień dla tego rodzaju umów.

2.

Lokal połoŜony w Łodzi, przy ul. Więckowskiego 10, o powierzchni uŜytkowej 162 m 2, na który
składa się: sala sprzedaŜy (117 m2), pomieszczenia magazynowo-biurowe i pomieszczenia
sanitarne (45 m2). Lokal wynajmowany jest na podstawie umowy najmu z dnia 1 listopada
2004 r. zawartej przez Emitenta z Anną Komorowską i Zbigniewem Komorowskim. W
wynajmowanym lokalu znajduje się sklep firmowy Spółki. Miesięczne koszty z tytułu najmu
lokalu wynoszą brutto 3.298,88 zł. Stawki czynszu są rewaloryzowane co 12 miesięcy o
wskaźnik inflacji podawany przez GUS. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z
trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Wynajmującym przysługuje prawo rozwiązania
umowy bez wypowiedzenia, jeŜeli Emitent zalegać będzie z zapłatą czynszu za okres 2
miesięcy lub prowadził będzie działalność niezgodną z umową, bądź naruszy jej warunki, a
takŜe z innych powodów i okoliczności uniemoŜliwiających dalszy najem.

3.

Lokal nr B 463 o powierzchni 121 m2, mieszczący się w Centrum Handlowym Manufaktura w
Łodzi. Umowa najmu na przedmiotowy lokal zawarta została 15 września 2005 r. na czas
oznaczony, tj. na okres 5 lat od daty otwarcia Centrum (otwarcie Centrum Manufaktura
nastąpiło w dniu 17 maja 2006 r.). Na mocy umowy Spółka zobowiązana jest do płacenia
czynszu minimalnego gwarantowanego lub czynszu zmiennego. Czynsz zmienny jest naleŜny
jeśli w danym okresie jest wyŜszy niŜ łączna kwota czynszu minimalnego. Czynsz minimalny
stanowi iloczyn 25 EUR (bez VAT i bez kosztów) oraz powierzchni najmu, czynsz zmienny
stanowi natomiast iloczyn 7% oraz obrotu zrealizowanego przez Spółkę w lokalu w danym
miesiącu. Umowa moŜe zostać rozwiązana wyłącznie w przypadkach określonych w treści
umowy, do których m.in. naleŜą: (i) opóźnienie Najemcy z zapłatą całości lub części
wymagalnego czynszu naleŜnego za dwa okresy płatności lub innych świadczeń pienięŜnych
wynikających z wystawionych przez Wynajmującego dwóch faktur lub innych dokumentów
księgowych, (ii) niewykonania bądź nienaleŜytego wykonania przez Najemcę jakiegokolwiek
zobowiązania nałoŜonego na niego zgodnie z postanowieniami umowy, (iii) niemoŜności
dokonania indeksacji minimalnego czynszu gwarantowanego lub niemoŜności zastąpienia
indeksu umownego innym wskaźnikiem, (iv) niemoŜności naliczenia czynszu zmiennego na
skutek nie przekazania przez Najemcę wymaganych danych lub niemoŜności zweryfikowania
prawidłowości tych danych, (v) nieprzestrzegania przez Najemcę warunków zagospodarowania
lokalu, warunków jego utrzymania i konserwacji, obowiązku bieŜącej adaptacji lokalu,
obowiązku informowania o wszelkich istotnych szkodach zaistniałych w lokalu, (vi) złoŜenia
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wniosku o otwarcie postępowania naprawczego lub upadłościowego Najemcy, ogłoszenia
likwidacji Najemcy lub wydania orzeczenia o otwarciu postępowania upadłościowego Najemcy.
Średni miesięczny koszt za okres styczeń – maj 2008 r. wyniósł 13.896,90 zł. Zabezpieczenie
wykonania umowy stanowi gwarancja bankowa w wysokości 3-miesięcznego czynszu
minimalnego gwarantowanego z VAT (11.072 EUR) oraz kaucja gwarancyjna w wysokości 3miesięcznej zaliczki na poczet udziału Najemcy w kosztach wspólnych z VAT (11.957 PLN). W
lokalu znajduje się sklep firmowy Emitenta.
4.

Pomieszczenia o łącznej powierzchni 210 m2 w lokalu w Łodzi, przy ul. Brukowej 8. Lokal
wynajmowany jest na podstawie umowy najmu z dnia 25 stycznia 2008 r. zawartej pomiędzy
Emitentem (Najemcą), a K-TEAM Sp. z o.o. (Wynajmującym). Umowa najmu została zawarta
na czas nieokreślony, z jednomiesięcznym okresem jej wypowiedzenia. Wynajmującemu słuŜy
prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeŜeli najemca zalegać
będzie z naleŜnym czynszem za trzy miesiące lub naruszać będzie inne postanowienia umowy.
Z tytułu najmu Emitent obciąŜony jest kwotą czynszu w wysokości 3.074,40 zł (12,00 zł za
jeden metr kwadratowy wynajmowanej powierzchni powiększony o podatek VAT). Czynsz
najmu płatny jest w cyklu miesięcznym. Emitent ponosi równieŜ koszty z tytułu: (i) opłaty
eksploatacyjnej w wysokości 4,10 zł za jeden metr kwadratowy, na którą składają się koszty
ogrzewania, ochrony obiektu, monitorowania i wywozu śmieci oraz (ii) opłaty zryczałtowanej
za prąd w wysokości 15%, a takŜe za wodę, ścieki i korzystanie z telefonu w wysokości 20%
kosztów fakturowanych przez Centrum Handlowe „BRUKOWA” w Łodzi.

15.

Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach:
upadłościowym, układowym, ugodowym, arbitraŜowym,
egzekucyjnym lub likwidacyjnym - jeŜeli wynik tych
postępowań ma lub moŜe mieć istotne znaczenie dla
działalności Emitenta

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Spółki nie zostało wszczęte ani nie toczy się Ŝadne postępowanie:
upadłościowe, układowe, ugodowe, arbitraŜowe, egzekucyjne ani likwidacyjne.

16.

Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed
organami
rządowymi,
postępowań
sądowych
lub
arbitraŜowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku,
za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub
takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a
które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej
przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację
finansową Emitenta

Emitent oświadcza, iŜ
organami rządowymi,
ostatnie 12 miesięcy,
sytuację finansową lub
1.

poza poniŜej opisanymi, nie zaistniały inne istotne postępowania przed
postępowania sądowe lub arbitraŜowe za okres obejmujący co najmniej
które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na
rentowność Emitenta.

Sprawa z powództwa Emitenta przeciwko Andrzejowi Janiak o zapłatę kwoty 23.536,91 zł,
stanowiącej wartość przedmiotu sporu, która toczyła się przed Sądem Rejonowym w Łodzi,
XVIII Wydział Gospodarczy (sygn. akt XVIII Ng 1381/00). Podstawą roszczenia były
niezapłacone przez dłuŜnika faktury wystawione na zakupiony od Emitenta towar. Pozew
uwzględniony został w całości. W dniu 15 maja 2000 r. Sąd wydał nakaz zapłaty w
postępowaniu nakazowym na kwotę dochodzoną pozwem, który jest prawomocny i w oparciu
o który prowadzona jest egzekucja przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w
Sieradzu (sygn. akt KM 1958/05). Aktualna kwota naleŜności głównej, co do której toczy się
egzekucja wynosi 17.117,42 zł.
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2.

Sprawa z powództwa Emitenta przeciwko Andrzejowi Brutt o zapłatę kwoty 15.137,28 zł,
stanowiącej wartość przedmiotu sporu, która toczyła się przed Sądem Rejonowym dla Łodzi
Śródmieścia w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy (sygn. akt XIII GC 303/04). Podstawą
roszczenia były niezapłacone przez dłuŜnika faktury wystawione na zakupiony od Emitenta
towar. Pozew uwzględniony został w całości. W dniu 16 lipca 2004 r. Sąd wydał wyrok
zaoczny, który jest prawomocny i w oparciu o który prowadzona jest egzekucja przez
Komornika Sądowego Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie (sygn. akt I KM
1182/04). Aktualna kwota naleŜności głównej, co do której toczy się egzekucja wynosi
12.571,05 zł.

3.

W dniu 31 marca 2008 r. Emitent skierował na drogę sądową sprawę przeciwko Piotrowi i
Lilianie Janiak o zapłatę kwoty 41.497,23 zł. Podstawą roszczenia jest niezapłacona faktura
VAT za zakupiony przez w/w osoby towar. Państwo Piotr i Liliana Janiak zgłosili reklamację co
do zakupionego towaru, której to reklamacji Emitent nie uwzględnił i dochodzi naleŜnej mu
zapłaty. Na dzień sporządzenia Memorandum nie ma tytułów wykonawczych w tej sprawie.

Wedle wiedzy Emitenta, w najbliŜszej przyszłości nie wystąpią postępowania przed organami
rządowymi, postępowania sądowe ani arbitraŜowe, które mogą mieć wpływ na działalność Emitenta
i jego sytuację finansową.

17.

Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji
zobowiązań wobec posiadaczy papierów wartościowych,
które związane są z emisją papierów wartościowych, w
szczególności
z
kształtowaniem
się
jego
sytuacji
ekonomicznej i finansowej

Nie istnieją Ŝadne zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec
posiadaczy papierów wartościowych, które związane są z emisją papierów wartościowych, w
szczególności z kształtowaniem się sytuacji ekonomicznej i finansowej Emitenta.
JednakŜe Emitent wskazuje na fakt posiadania zobowiązań z tytułu: umów kredytowych, umowy
faktoringu, umowy leasingu, umowy najmu samochodów, przeprowadzenia dwóch Emisji Obligacji
oraz zawartej w dniu 4 czerwca 2008 r. umowy poŜyczki krótkoterminowej.
Umowy kredytowe
1.

Umowa kredytowa nr 196/G/2001 zawarta w dniu 07.12.2001 r. z Nordea Bank Polska SA z
siedzibą w Gdyni (dawny LG Petro Bank SA), zmieniona aneksem nr 1 z dnia 30.10.2002 r.,
aneksem nr 2 z dnia 02.06.2003 r., aneksem nr 3 z dnia 21.05.2004 r., aneksem nr 4 z dnia
17.06.2004 r., aneksem nr 5 z dnia 13.10.2004 r., aneksem nr 6 z dnia 18.05.2005 r.,
aneksem nr 7 z dnia 21.10.2005 r., aneksem nr 8 z dnia 20.11.2006 r., aneksem nr 9 z dnia
15.06.2007 r. oraz aneksem nr 10 z dnia 28.11.2007 r. Przedmiotem umowy jest odnawialny
kredyt kasowy w rachunku bieŜącym z limitem kredytowym w kwocie 320.000 zł, z
przeznaczeniem na finansowanie działalności bieŜącej Spółki. Termin spłaty kredytu, warunki
oprocentowania oraz prawne zabezpieczenia spłaty kredytu przedstawione zostały w nocie
23.3. „Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i poŜyczek” Rozdziału V
„Sprawozdania finansowe” niniejszego Memorandum Informacyjnego.

2.

Umowa kredytowa nr FKO-PLN-OLOD1-05-000010 zawarta w dniu 16.06.2005 r. w Łodzi z
NORDEA Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 16.06.2006 r.,
aneksem nr 2 z dnia 15.06.2007 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 28.11.2007 r. w przedmiocie
udzielenia Spółce kredytu obrotowego odnawialnego w kwocie 1.100.000 zł (na dzień
udzielenia kredytu) z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieŜącej oraz jako
zapewnienie płatności za akredytywy otwierane przez bank. Obecnie limit kredytowy wynosi
620.000 zł i obowiązuje w okresie od 15.07.2008 r. do 31.08.2008 r. Termin spłaty kredytu
przypada na 31.08.2008 r. Warunki oprocentowania oraz prawne zabezpieczenia spłaty
kredytu przedstawione zostały w nocie 23.3. „Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu
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kredytów i poŜyczek” Rozdziału V „Sprawozdania finansowe” niniejszego Memorandum
Informacyjnego.
3.

Umowa kredytowa nr 132/K/04 zawarta w Łodzi w dniu 06.12.2004 r. z ING Bank Śląski SA z
siedzibą w Katowicach, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 05.01.2005 r., aneksem nr 2 z dnia
20.12.2005 r., aneksem nr 3 z dnia 14.07.2006 r., aneksem nr 4 z dnia 10.10.2006 r.,
aneksem nr 5 z dnia 30.11.2006 r., aneksem nr 6 z dnia 30.05.2007 r., aneksem nr 7 z dnia
18.03.2008 r., aneksem nr 8 z dnia 28.05.2008 r. oraz aneksem nr 9 z dnia 26.06.2008 r.
Przedmiotem umowy jest kredyt złotowy w formie linii odnawialnej z limitem kredytowym w
kwocie 2.150.000 zł (na dzień udzielenia kredytu), z przeznaczeniem na finansowanie
aktywów obrotowych Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.
Obecnie limit kredytowy wynosi 2.610.000 zł i obowiązuje w okresie od 26.06.2008 r. do
23.09.2008 r. W okresie od 24.09.2008 r. do dnia 30.06.2009 r. limit ten będzie wynosił
2.310.000 zł. Termin spłaty kredytu przypada na 30.06.2009 r. Zabezpieczeniem spłaty
kredytu jest: (i) hipoteka kaucyjna na pierwszym miejscu do kwoty 2.200.000 zł na
nieruchomości połoŜonej w Łodzi, przy ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42, dla której
prowadzona jest księga wieczysta nr KW 97327 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
(ii) zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych z grupy materiałów kolekcja tup-tup
znajdujących się w magazynie w Łodzi, przy ul. Brukowej 8, o wartości nie niŜszej niŜ
1.200.000 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych
oraz kradzieŜy z włamaniem. Na podstawie aneksu nr 9 strony postanowiły, iŜ prawnym
zabezpieczeniem spłaty całości wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu będzie hipoteka
kaucyjna do kwoty 500.000,00 zł ustanowiona na rzecz Banku. Do dnia sporządzenia
Memorandum Informacyjnego w/w hipoteka nie została ustanowiona. Warunki oprocentowania
przedstawione zostały w nocie 23.3. „Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i
poŜyczek” Rozdziału V „Sprawozdania finansowe” niniejszego Memorandum Informacyjnego.

4.

Umowa kredytowa nr 8672006001000130/00 zawarta w Łodzi w dniu 05.05.2006 r. z ING
Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 22.06.2006 r. oraz
aneksem nr 2 z dnia 07.08.2006 r. Przedmiotem umowy jest kredyt złotowy w kwocie 400.000
zł, z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie inwestycji - wydatków związanych z
zakupem i montaŜem kotłowni kontenerowej RPW 2200 wraz z wyposaŜeniem. Termin spłaty
kredytu, warunki oprocentowania oraz prawne zabezpieczenia spłaty kredytu przedstawione są
w nocie 23.3. „Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i poŜyczek” Rozdziału V
„Sprawozdania finansowe” niniejszego Memorandum Informacyjnego.

ZadłuŜenie Emitenta z tytułu kredytów na dzień 31.05.2008 r. wynosiło 3.505.215,17 zł.
Faktoring
W dniu 10 maja 2001 r. pomiędzy ING Commercial Finance Polska S.A. (dawniej „Handlowy-Heller”
Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie (faktor) a Emitentem została podpisana umowa
faktoringowa nr 10/2001. Umowa ta została zawarta na czas nieokreślony i określa zasady i tryb
zbywania na rzecz faktora wierzytelności handlowych Emitenta oraz ich nabycia przez faktora. Limit
do wykorzystania przez Emitenta wynosi 2.300.000 zł. Z tytułu obsługi wierzytelności pobierana
jest stopa prowizji, która wynosi: 0,65% od wartości brutto przedłoŜonych przez Spółkę faktur lub
0,50% od wartości brutto przedłoŜonych przez Spółkę faktur (w przypadku przekazywania do
faktora danych drogą elektroniczną) oraz 0,30% wartości brutto przedłoŜonych przez Spółkę faktur
jako składka za przejęcie ryzyka. Minimalna kwota rocznej prowizji wynosi 15.000 zł. Stopę
procentową do naliczania odsetek stanowi „stopa bazowa” powiększona o 3,25 punktu
procentowego. „Stopa bazowa” ustalana jest w okresach miesięcznych przez faktora i obliczana
jako średnia arytmetyczna dla jednomiesięcznego oprocentowania WIBOR dla złotych z bieŜącego
miesiąca rozliczeniowego, publikowanego w dzienniku „Rzeczpospolita”. „Stopa bazowa”
obowiązuje przez cały miesiąc rozliczeniowy - kalendarzowy. Zabezpieczeniem spłaty umowy
faktoringowej jest wystawiony przez Emitenta weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Cena nabycia wierzytelności, to nominalna kwota wierzytelności brutto wynikająca z faktury
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przedłoŜonej przez Emitenta. Na poczet ceny faktor wypłaca Spółce zaliczkę w wysokości do 80%
wartości wierzytelności. Cena nabycia wierzytelności pomniejszona o wypłaconą uprzednio zaliczkę
wypłacana jest Emitentowi w terminie do 3 dni od dnia otrzymania zapłaty od odbiorcy towaru lub
usługobiorcy Emitenta. W przypadku, gdy wierzytelność jest wyraŜona w walucie obcej cena
nabycia oraz zaliczka na poczet ceny wypłacane są w złotych. KaŜda ze stron moŜe wypowiedzieć
umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Faktor moŜe wypowiedzieć
umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku: znaczącego (w ocenie faktora)
pogorszenia sytuacji finansowej Emitenta, w szczególności nie wywiązywania się przez Emitenta na
bieŜąco z zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS lub z zawarcia przez Emitenta umowy
faktoringu lub umowy sprzedaŜy wierzytelności z innym podmiotem. ZadłuŜenie Emitenta z tytułu
faktoringu na dzień 31.05.2008 r. wynosiło 1.720.655,31 zł.
Leasing
1.

Umowa leasingu nr HURTIMEX/LO/31576/2006 z dnia 28.02.2006 r., zmieniona aneksem nr 1
z dnia 30.01.2008 r. zawarta z BRE LEASING SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie na okres 59
miesięcy do 11.02.2011 r. Przedmiotem umowy jest leasing czterech maszyn
wykańczalniczych i farbiarskich oraz wózka jezdniowego o łącznej wartości 687.703 zł.
Zabezpieczeniem spłaty leasingu jest weksel własny (3 sztuki) wraz z deklaracją wekslową
wystawioną przez Emitenta. Zobowiązania miesięczne z tytułu w/w umowy wynoszą (netto)
12.454,30 zł. Na dzień 31.05.2008 r. do zapłaty pozostała kwota 417.868,93 zł.

2.

Umowa leasingu nr 65/12951/08 z dnia 9 czerwca 2008 r. zawarta z Pekao Auto Finanse SA z
siedzibą w Warszawie na okres 35 miesięcy do dnia 02.02.2011 r. Przedmiotem umowy jest
leasing samochodu osobowego Jeep Commander 3.0 CRD o łącznej wartości 113.262,00 zł
netto. Zabezpieczeniem spłaty leasingu jest weksel własny in blanco Spółki (2 sztuki).
Zobowiązanie miesięczne z tytułu w/w umowy wynosi 3.290,76 zł netto.

Umowa najmu
W dniu 17 października 2007 r. Emitent, jako najemca, zawarł z ARVAL SERVICE LEASE POLSKA
Sp. z o.o. umowę najmu pojazdów nr 1282/W/HUR/10/2007. Przedmiotem najmu są cztery
samochody osobowe, trzy o cenie zakupu 43.300 zł i jeden o cenie zakupu 43.370 zł. Umowa
został zawarta na okres 36 miesięcy. Limit przebiegu kaŜdego z pojazdów ustalono na poziomie
150.000 km. Po upływie podstawowego okresu najmu, najemca ma prawo do nabycia pojazdu po
cenie rynkowej z dnia nabycia, nie niŜszej jednak od ceny określonej w umowie (w przypadku
trzech samochodów cena nabycie kaŜdego z nich wynosi 29.455,71 zł, zaś w przypadku czwartego
samochodu cena nabycia wynosi 29.419,49 zł), powiększonej o koszty manipulacyjne naliczone
przez wynajmującego zgodnie z aktualnym jego cennikiem. Wygaśnięcie umowy najmu przed
upływem terminu 36 miesięcy moŜe nastąpić: (i) na mocy zgodnego, pisemnego oświadczenia
stron o rozwiązaniu umowy, (ii) na podstawie pisemnego wypowiedzenia, uzasadnionego m.in.:
zaleganiem przez Spółkę z zapłatą wynagrodzenia za co najmniej dwa okresy rozliczeniowe
następujące po sobie lub istotnym naruszaniem postanowień umowy najmu, (iii) w przypadku m.in.
kradzieŜy pojazdu, stwierdzenia całkowitej utraty wartości pojazdu na skutek jego całkowitego
zniszczenia, stwierdzenia, Ŝe pojazd jest niezdatny do naprawy, a jego eksploatacja stwarza
potencjalne zagroŜenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Miesięczne koszty z tytułu najmu
samochodów wynoszą 5.480,58 zł.
Obligacje II-giej Emisji
W dniu 5 lutego 2008 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie II-giej Emisji Obligacji na
okaziciela Spółki, przedmiotem której było nie mniej niŜ 150 i nie więcej niŜ 300
niezabezpieczonych i oprocentowanych Obligacji zwykłych na okaziciela o terminie wykupu 12
miesięcy od daty zamknięcia subskrypcji. Subskrypcja Obligacji II-giej Emisji przeprowadzona była
w dniach od 05.02.2008 r. do 12.02.2008 r. W dniu 12 lutego 2008 r. Emitent działając na
podstawie Uchwały z dnia 5 lutego w sprawie II-giej Emisji Obligacji na okaziciela Spółki dokonał
przydziału 150 sztuk Obligacji II-giej Emisji HURTIMEX SA. Celem II-giej Emisji Obligacji Spółki
było pozyskanie przez Emitenta obrotowych środków finansowych niezbędnych do prowadzenia
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bieŜącej działalności gospodarczej. Obligacje zostały zaoferowane w drodze niepublicznej
subskrypcji poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, w liczbie
mniejszej niŜ 100 osób. Wartość nominalna jednej Obligacji została ustalona na kwotę 1.000 zł,
cena emisyjna jednej Obligacji na kwotę równą jej wartości nominalnej (1.000 zł). Łączna wartość
nominalna i emisyjna Obligacji II-giej Emisji wyniosła 150.000 zł. Obligacje II-giej Emisji
oprocentowane są według stałej stopy procentowej w wysokości 12% p.a. Okres odsetkowy wynosi
6 miesięcy i liczony jest od daty zamknięcia subskrypcji (w przypadku pierwszego okresu
odsetkowego) lub od daty wymagalności odsetek ustalonej dla pierwszego okresu odsetkowego (w
przypadku drugiego okresu odsetkowego). Termin wykupu Obligacji II-giej Emisji, zgodnie z
warunkami emisji ustalono na dzień nie później niŜ 12 lutego 2009 r. Zgodnie z warunki emisji
zarówno Emitent jak i kaŜdy Obligatariusz uprawnieni są, nie wcześniej niŜ po upływie 6 miesięcy
od daty zamknięcia subskrypcji Obligacji II-giej Emisji do dokonania przedterminowego wykupu
posiadanych przez Obligatariusza części lub całości Obligacji II-giej Emisji. W przypadku wezwania
do dokonania przedterminowego wykupu Obligacji, Emitent będzie zobowiązany do dokonania
przedterminowego wykupu Obligacji II-giej Emisji poprzez zapłatę na rzecz kaŜdego z
Obligatariuszy kwoty odpowiadającej wartości nominalnej posiadanych przez Obligatariusza i
przedstawionych do przedterminowego wykupu Obligacji II-giej Emisji, powiększonej o odsetki w
wysokości 12% p.a. liczone od wartości nominalnej posiadanych i przedstawionych do wykupu
Obligacji, naliczone za okres od dnia rozpoczęcia danego okresu odsetkowego do dnia dokonania
przedterminowego wykupu.
PoŜyczka krótkoterminowa
W dniu 4 czerwca 2008 r. Emitent (poŜyczkobiorca) zawarł umowę poŜyczki na kwotę 335.000 zł z
przeznaczeniem na zasilenie kapitału obrotowego Spółki. PoŜyczka została udzielona przez DFP
Doradztwo Finansowe SA (poŜyczkodawcę) z siedzibą w Łodzi – Doradcę Finansowego,
Autoryzowanego Doradcę NewConnect. Przedmiot poŜyczki w łącznej kwocie, powiększonej o
odsetki zwrócony zostanie w terminie do dnia 04.06.2009 r. Strony ustaliły, Ŝe poŜyczkobiorca jest
uprawniony do zwrotu poŜyczki w terminie wcześniejszym niŜ 04.06.2009 r. jednak nie wcześniej
niŜ dnia 04.09.2008 r. (przedterminowy zwrot poŜyczki). W takim przypadku poŜyczkobiorca
zobowiązany będzie wraz ze zwrotem poŜyczki do zapłaty odsetek od kwoty poŜyczki za okres do
dnia jej przedterminowego zwrotu, przy uwzględnieniu dokonanych wcześniej płatności odsetek
wynikających z terminów płatności. Oprocentowanie poŜyczki wynosi 12% w skali roku. Odsetki
płatne będą w 3-miesięcznych okresach odsetkowych. Zobowiązanie z tytułu poŜyczki zostanie
spłacone ze środków własnych Spółki. W celu ustanowienia zabezpieczenia poŜyczki poŜyczkobiorca
wydał poŜyczkodawcy weksel własny wraz z deklaracją wekslową. Dodatkowo dla zabezpieczenia
wierzytelności poŜyczkodawca zawarł z określonym Akcjonariuszem Spółki (Panem Bogdanem
Kopciem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta) umowę zastawu rejestrowego na części
akcji imiennych Spółki znajdujących się w jego posiadaniu. Umowa poŜyczki krótkoterminowej z
dnia 4 czerwca 2008 r. pomiędzy Emitentem a DFP Doradztwo Finansowe SA została zawarta na
zasadach rynkowych.
Obligacje III-ciej Emisji
W dniu 6 czerwca 2008 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie III-ciej Emisji Obligacji na
okaziciela Spółki, przedmiotem której było nie więcej niŜ 600 niezabezpieczonych i
oprocentowanych Obligacji zwykłych na okaziciela III-ciej Emisji, o terminie wykupu 12 miesięcy od
daty zamknięcia subskrypcji Obligacji. W dniach 09.06.2008 r. - 13.06.2008 r. została
przeprowadzona subskrypcja Obligacji III-ciej Emisji. Przydział Obligacji III-ciej Emisji został
dokonany w dniu 13.06.2008 r. Liczba przydzielonych Obligacji wyniosła 265 sztuk. Celem III-ciej
Emisji Obligacji było pozyskanie przez Spółkę obrotowych środków finansowych niezbędnych do
prowadzenia bieŜącej działalności gospodarczej. Obligacje zostały zaoferowane przez Spółkę w
drodze niepublicznej subskrypcji poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych
adresatów, w liczbie mniejszej niŜ 100 osób. Emisja Obligacji III-ciej Emisji została
przeprowadzona w związku z przedterminowym wykupem Obligacji I-szej Emisji Spółki, a
przedterminowy wykup Obligacji I-szej Emisji polegał na zaliczeniu wierzytelności Obligatariuszy,
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posiadaczy Obligacji I-szej Emisji, z tytułu wykupu Obligacji I-szej Emisji na poczet ceny zakupu
Obligacji III-ciej Emisji, według wartości nominalnej zamienianych Obligacji. Adresatami Obligacji
III-ciej Emisji byli Obligatariusze, posiadacze Obligacji I-szej Emisji, którzy złoŜyli stosowne
oświadczenia o wyraŜeniu zgody na zaliczenie wierzytelności z tytułu wykupu Obligacji I-szej Emisji
na poczet ceny zakupu Obligacji III-ciej Emisji. Wartość nominalna jednej Obligacji została ustalona
na poziomie 1.000 zł, cena emisyjna jednej Obligacji była równa jej wartości nominalnej (1.000 zł).
Łączna wartość nominalna i emisyjna Obligacji III-ciej Emisji wyniosła 265.000 zł. Oprocentowanie
Obligacji ustalone zostało według stałej stopy procentowej w wysokości 12% p.a. Okres odsetkowy
wynosi 3 miesiące i liczony jest od daty zamknięcia subskrypcji (w przypadku pierwszego okresu
odsetkowego) lub odpowiednio od daty wymagalności odsetek ustalonej dla pierwszego okresu
odsetkowego (w przypadku drugiego okresu odsetkowego), od daty wymagalności odsetek
ustalonej dla drugiego okresu odsetkowego (w przypadku trzeciego okresu odsetkowego) i od daty
wymagalności odsetek ustalonej dla trzeciego okresu odsetkowego (w przypadku czwartego okresu
odsetkowego). Termin wykupu Obligacji III-ciej Emisji, zgodnie z warunkami emisji ustalono na
dzień nie później niŜ 13 czerwca 2009 r. Warunki III-ciej Emisji Obligacji określają moŜliwość
przedterminowego wykupu Obligacji. Przedterminowy wykup moŜliwy jest nie wcześniej niŜ w dniu
wymagalności odsetek od Obligacji III-ciej Emisji za pierwszy okres odsetkowy, tj. nie wcześniej niŜ
w dniu 13 września 2008 roku, a takŜe w terminie późniejszym, do dnia wykupu Obligacji III-ciej
Emisji. Emitent zobligowany jest do dokonania przedterminowego wykupu niezwłocznie, nie później
niŜ w terminie 14 dni od dnia dokonania wezwania. Emitent dokona przedterminowego wykupu
Obligacji III-ciej Emisji poprzez zapłatę na rzecz Obligatariuszy kwoty odpowiadającej wartości
nominalnej Obligacji posiadanych przez nich i przedstawionych do przedterminowego wykupu,
powiększonej o odsetki w wysokości 12% p.a. od wartości nominalnej posiadanych i podlegających
wykupowi Obligacji, naliczone w danym okresie odsetkowym, tj. za okres od dnia rozpoczęcia
danego okresu odsetkowego do dnia dokonania przedterminowego wykupu.
Obligacje I-szej Emisji zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 14
grudnia 2007 r. W okresie subskrypcji, tj. w dniach 17.12.2007 r. - 23.01.2008 r. objętych zostało
600 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł kaŜda. Przydział Obligacji I-szej Emisji został
dokonany w dniu 23.01.2008 r. Obligacje zostały zaoferowane przez Spółkę w drodze niepublicznej
subskrypcji poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, w liczbie
mniejszej niŜ 100 osób. Oprocentowanie Obligacji ustalone zostało według zmiennej stopy
procentowej w wysokości odpowiadającej średniej stopie procentowej WIBOR-6M powiększonej o 3
p.p. Okres odsetkowy wynosił 6 miesięcy. Termin wykupu Obligacji I-szej Emisji, zgodnie z
warunkami emisji przypadał na dzień 23 stycznia 2009 r. Celem I-szej Emisji Obligacji było
pozyskanie przez Spółkę obrotowych środków finansowych niezbędnych do prowadzenia bieŜącej
działalności gospodarczej. Warunki I-szej Emisji Obligacji określały moŜliwość przedterminowego
wykupu Obligacji, z którego w okresie 21 maja – 6 czerwca 2008 r. skorzystali wszyscy
Obligatariusze I-szej Emisji. W przypadku 335 sztuk Obligacji I-szej Emisji Emitent dokonał
przedterminowego wykupu na zasadach określonych w warunkach I-szej Emisji Obligacji, poprzez
zapłatę na rzecz Obligatariuszy kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji posiadanych
przez nich i przedstawionych do przedterminowego wykupu, powiększonej o premię w wysokości
4,00% wartości nominalnej posiadanych i przedstawionych do wykupu Obligacji. W przypadku
pozostałych Obligacji tj. 265 sztuk ich Obligatariusze zdecydowali o zamianie Obligacji I-szej Emisji
na Obligacje III-ciej Emisji Spółki, w wyniku czego nastąpiło zaliczenie wierzytelności z tytułu
przedterminowego wykupu Obligacji I-szej Emisji na poczet ceny zakupu Obligacji III-ciej Emisji,
wg wartości nominalnej zamienianych Obligacji. Obligatariuszom wypłacona więc została tylko
premia w wysokości 4% wartości nominalnej posiadanych i przedstawionych do wykupu Obligacji.
300 sztuk Obligacji I-szej Emisji, które zostały wykupione na podstawie wezwania do
przedterminowego wykupu Obligacji I-szej Emisji posiadał Doradca Finansowy Emitenta –
Autoryzowany Doradca NewConnect - DFP Doradztwo Finansowe SA.
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18.

Informacja o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na
wyniki z działalności gospodarczej za okres objęty
sprawozdaniem
finansowym
lub
skonsolidowanym
sprawozdaniem
finansowym
zamieszczonymi
w
memorandum

W dniu 31 maja 2007 r. Emitent zawarł z K-TEAM Sp. z o.o. umowę dzierŜawy zorganizowanej
części przedsiębiorstwa Emitenta w postaci zakładu farbiarni. Spółka HURTIMEX SA oddała w
dzierŜawę K-TEAM Sp. z o.o. (DzierŜawca) budynki i pomieszczenia, będące częścią nieruchomości
połoŜonej w Łodzi, przy ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42 wraz z maszynami wchodzącymi w
skład farbiarni. K-TEAM Sp. z o.o. przejęła równieŜ pracowników tego zakładu. Objęcie przedmiotu
dzierŜawy przez DzierŜawcę nastąpiło na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego,
sporządzonego dnia 01.06.2007 r., który określał stan techniczny lokalu i jego wyposaŜenie.
Wysokość czynszu dzierŜawnego strony ustaliły na 40.050 zł netto miesięcznie. Dnia 5 lutego
2008 r. zawarto aneks do umowy dzierŜawy, na podstawie którego zmieniono wysokość czynszu
dzierŜawnego na kwotę 40.290 zł netto miesięcznie. W związku z wydzierŜawieniem zakładu
farbiarni z działalności Emitenta wyeliminowano działalność przynoszącą straty (około 560 tys. w
2006 r. i 410 tys. w 2007 r.).
Od 1 czerwca 2007 r. w księgach spółki wykazywana jest jedynie wartość wydzierŜawianego
majątku oraz część kosztów stałych związanych z jego eksploatacją (np. amortyzacja, podatek od
nieruchomości, ubezpieczenia, raty leasingowe). Koszty te są w całości pokrywane przychodami z
tytułu dzierŜawy (czynsz dzierŜawny). Dodatkowo Emitent ujmuje w księgach inne koszty związane
z wydzierŜawianym majątkiem np. koszty zuŜycia energii elektrycznej, gazu, oraz wody, które
następnie refakturuje w całości na dzierŜawcę. Od 1 czerwca 2007 r. Emitent nie świadczy usług
wykańczania dzianin i nie ujmuje w księgach przychodów i kosztów z tego tytułu. WydzierŜawienie
posiadanego majątku pozwoliło na pokrycie kosztów, które spółka musiałaby ponosić w związku z
jego posiadaniem (np. podatku od nieruchomości, ubezpieczeń, rat leasingowych).
Ponadto spółka K-TEAM na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy przejęła 36 pracowników
wydzierŜawianego zakładu farbiarni.
Nietypowość opisanej transakcji polega na tym, Ŝe dzięki niej Emitent w najszybszy moŜliwy
sposób wyeliminował działalność nierentowną, podejmując jednocześnie działania zmierzające do
sprzedaŜy zakładu farbiarni. W chwili obecnej trwają w tym zakresie zaawansowane negocjacje.
W związku z celem dotyczącym optymalizacji procesu produkcyjnego Emitent zamierza sprzedać
wydzierŜawiany obecnie K-TEAM Sp. z o.o. majątek Spółki. Docelowo w zakresie usług
wykorzystywanych do produkcji własnej, tj. usług barwienia, uszlachetniania tkanin Spółka planuje
korzystać z outsourcingu.

19.

Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji finansowej i
majątkowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych
informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po
sporządzeniu danych finansowych

Po dacie sprawozdania finansowego zamieszczonego w Memorandum Informacyjnym, tj. po dniu
31.12.2007 r. miały miejsce następujące istotne zdarzenia oraz zmiany w sytuacji finansowej
Emitenta:
1. W dniu 25 stycznia 2008 r. pomiędzy Emitentem (Najemcą), a K-TEAM Sp. z o.o.
(Wynajmującym) zawarta została umowa najmu części pomieszczeń, o łącznej powierzchni 210
m2 w lokalu w Łodzi, przy ul. Brukowej 8. Umowa najmu została zawarta na czas nieokreślony, z
jednomiesięcznym okresem jej wypowiedzenia. Wynajmującemu słuŜy prawo rozwiązania
umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeŜeli najemca zalegać będzie z naleŜnym
czynszem za trzy miesiące lub naruszać będzie inne postanowienia umowy. Z tytułu najmu
Emitent obciąŜony jest kwotą czynszu w wysokości 3.074,40 zł (12,00 zł za jeden metr
kwadratowy wynajmowanej powierzchni powiększony o podatek VAT). Czynsz najmu płatny jest
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w cyklu miesięcznym. Emitent ponosi równieŜ koszty z tytułu: (i) opłaty eksploatacyjnej w
wysokości 4,10 zł za jeden metr kwadratowy, na którą składają się koszty ogrzewania, ochrony
obiektu, monitorowania i wywozu śmieci oraz (ii) opłaty zryczałtowanej za prąd w wysokości
15%, a takŜe za wodę, ścieki i korzystanie z telefonu w wysokości 20% kosztów fakturowanych
przez Centrum Handlowe „BRUKOWA” w Łodzi.
2. W dniu 5 lutego 2008 r. Zarząd Spółki HURTIMEX SA podjął uchwałę w sprawie II-giej Emisji
Obligacji na okaziciela, przedmiotem której było nie mniej niŜ 150 i nie więcej niŜ 300
niezabezpieczonych i oprocentowanych Obligacji zwykłych na okaziciela o terminie wykupu 12
miesięcy od daty zamknięcia subskrypcji. Subskrypcja Obligacji II-giej Emisji przeprowadzona
była w dniach od 05.02.2008 r. do 12.02.2008 r. W dniu 12 lutego 2008 r. Emitent działając na
podstawie Uchwały z dnia 5 lutego w sprawie II-giej Emisji Obligacji na okaziciela Spółki
dokonał przydziału 150 sztuk Obligacji II-giej Emisji HURTIMEX SA. Celem II-giej Emisji
Obligacji Spółki było pozyskanie przez Emitenta obrotowych środków finansowych niezbędnych
do prowadzenia bieŜącej działalności gospodarczej. Obligacje zostały zaoferowane w drodze
niepublicznej subskrypcji poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów,
w liczbie mniejszej niŜ 100 osób. Wartość nominalna jednej Obligacji została ustalona na kwotę
1.000 zł, cena emisyjna jednej Obligacji na kwotę równą jej wartości nominalnej (1.000 zł).
Łączna wartość nominalna i emisyjna Obligacji II-giej Emisji wyniosła 150.000 zł. Obligacje IIgiej Emisji oprocentowane są według stałej stopy procentowej w wysokości 12% p.a. Okres
odsetkowy wynosi 6 miesięcy i liczony jest od daty zamknięcia subskrypcji (w przypadku
pierwszego okresu odsetkowego) lub od daty wymagalności odsetek ustalonej dla pierwszego
okresu odsetkowego (w przypadku drugiego okresu odsetkowego). Termin wykupu Obligacji IIgiej Emisji, zgodnie z warunkami emisji ustalono na dzień nie później niŜ 12 lutego 2009 r.
Zgodnie z warunki emisji zarówno Emitent jak i kaŜdy Obligatariusz uprawnieni są, nie
wcześniej niŜ po upływie 6 miesięcy od daty zamknięcia subskrypcji Obligacji II-giej Emisji do
dokonania przedterminowego wykupu posiadanych przez Obligatariusza części lub całości
Obligacji II-giej Emisji. W przypadku wezwania do dokonania przedterminowego wykupu
Obligacji, Emitent będzie zobowiązany do dokonania przedterminowego wykupu Obligacji II-giej
Emisji poprzez zapłatę na rzecz kaŜdego z Obligatariuszy kwoty odpowiadającej wartości
nominalnej posiadanych przez Obligatariusza i przedstawionych do przedterminowego wykupu
Obligacji II-giej Emisji, powiększonej o odsetki w wysokości 12% p.a. liczone od wartości
nominalnej posiadanych i przedstawionych do wykupu Obligacji, naliczone za okres od dnia
rozpoczęcia danego okresu odsetkowego do dnia dokonania przedterminowego wykupu.
3. W dniu 3 marca 2008 r. Emitent wraz z Panem Andrzejem Radkiem (Zamawiający) podpisali
umowę z Panem Piotrem Bilińskim, prowadzącym działalność pod nazwą „Piotr Bilińskiarchitekt” (Przyjmującym Zlecenie) dotyczącą:
-

wystąpienia do właściwego urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych i biurowych z usługami i
powierzchnią handlową nie przekraczającą 400 m2 w parterze i garaŜami
w kondygnacjach podziemnych na nieruchomościach będących wspólną własnością
zamawiających, zlokalizowanych w Łodzi, przy ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 40, 42, 44
oraz przy ul. Pogonowskiego 73. Wniosek w powyŜszej sprawie został złoŜony do
właściwego urzędu w dniu 11 lipca 2008 r.

-

przygotowania analizy chłonności nieruchomości wraz z uproszczoną wizualizacją inwestycji
dla celów marketingowych;

-

przygotowania wszystkich materiałów wyjściowych (m.in. map, wstępnych warunków
zasilania).

Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości
20.000 zł netto.
4. W dniu 13 maja 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX Spółki Akcyjnej podjęło
Uchwałę nr 14/2008 w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej
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emisji nie więcej niŜ 4.000.000 Akcji Seri C oraz ubiegania się o wprowadzenie papierów
wartościowych Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz ich dematerializacji:
Praw do Akcji serii C, a takŜe Akcji na okaziciela Spółki, tj. Akcji serii B, Akcji serii C.
5. W dniach 21 maja – 6 czerwca 2008 r. Obligatariusze I-szej Emisji złoŜyli wezwanie do
przedterminowego wykupu wszystkich Obligacji I-szej Emisji. W przypadku 335 sztuk Obligacji
I-szej Emisji Emitent dokonał przedterminowego wykupu na zasadach określonych w warunkach
I-szej Emisji Obligacji, poprzez zapłatę na rzecz Obligatariuszy kwoty odpowiadającej wartości
nominalnej Obligacji posiadanych przez nich i przedstawionych do przedterminowego wykupu,
powiększonej o premię w wysokości 4,00% wartości nominalnej posiadanych i przedstawionych
do wykupu Obligacji. W przypadku pozostałych Obligacji tj. 265 sztuk ich Obligatariusze
zdecydowali o zamianie Obligacji I-szej Emisji na Obligacje III-ciej Emisji Spółki, w wyniku
czego nastąpiło zaliczenie wierzytelności z tytułu przedterminowego wykupu Obligacji I-szej
Emisji na poczet ceny zakupu Obligacji III-ciej Emisji, wg wartości nominalnej zamienianych
Obligacji. Obligatariuszom wypłacona więc została tylko premia w wysokości 4% wartości
nominalnej posiadanych i przedstawionych do wykupu Obligacji. 300 sztuk Obligacji I-szej
Emisji, które zostały wykupione na podstawie wezwania do przedterminowego wykupu Obligacji
I-szej Emisji posiadał Doradca Finansowy Emitenta – Autoryzowany Doradca NewConnect - DFP
Doradztwo Finansowe SA.
6. W dniu 4 czerwca 2008 r. Emitent (poŜyczkobiorca) zawarł umowę poŜyczki na kwotę 335.000
zł z przeznaczeniem na zasilenie kapitału obrotowego Spółki. PoŜyczka została udzielona przez
DFP Doradztwo Finansowe SA (poŜyczkodawcę) z siedzibą w Łodzi – Doradcę Finansowego,
Autoryzowanego Doradcę NewConnect. Przedmiot poŜyczki w łącznej kwocie, powiększonej o
odsetki zwrócony zostanie w terminie do dnia 04.06.2009 r. Strony ustaliły, Ŝe poŜyczkobiorca
jest uprawniony do zwrotu poŜyczki w terminie wcześniejszym niŜ 04.06.2009 r. jednak nie
wcześniej niŜ dnia 04.09.2008 r. (przedterminowy zwrot poŜyczki). W takim przypadku
poŜyczkobiorca zobowiązany będzie wraz ze zwrotem poŜyczki do zapłaty odsetek od kwoty
poŜyczki za okres do dnia jej przedterminowego zwrotu, przy uwzględnieniu dokonanych
wcześniej płatności odsetek wynikających z terminów płatności. Oprocentowanie poŜyczki
wynosi 12% w skali roku. Odsetki płatne będą w 3-miesięcznych okresach odsetkowych.
Zobowiązanie z tytułu poŜyczki zostanie spłacone ze środków własnych Spółki. W celu
ustanowienia zabezpieczenia poŜyczki poŜyczkobiorca wydał poŜyczkodawcy weksel własny wraz
z deklaracją wekslową. Dodatkowo dla zabezpieczenia wierzytelności poŜyczkodawca zawarł z
określonym Akcjonariuszem Spółki (Panem Bogdanem Kopciem – Przewodniczącym Rady
Nadzorczej Emitenta) umowę zastawu rejestrowego na części akcji imiennych Spółki
znajdujących się w jego posiadaniu. Umowa poŜyczki krótkoterminowej z dnia 4 czerwca 2008 r.
pomiędzy Emitentem a DFP Doradztwo Finansowe SA została zawarta na zasadach rynkowych.
7. W dniu 6 czerwca 2008 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie III-ciej Emisji Obligacji na
okaziciela Spółki, przedmiotem której było nie więcej niŜ 600 niezabezpieczonych i
oprocentowanych Obligacji zwykłych na okaziciela III-ciej Emisji, o terminie wykupu 12 miesięcy
od daty zamknięcia subskrypcji Obligacji. W dniach 09.06.2008 r. - 13.06.2008 r. została
przeprowadzona subskrypcja Obligacji III-ciej Emisji. Przydział Obligacji III-ciej Emisji został
dokonany w dniu 13.06.2008 r. Liczba przydzielonych Obligacji wyniosła 265 sztuk. Celem IIIciej Emisji Obligacji było pozyskanie przez Spółkę obrotowych środków finansowych niezbędnych
do prowadzenia bieŜącej działalności gospodarczej. Obligacje zostały zaoferowane przez Spółkę
w drodze niepublicznej subskrypcji poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych
adresatów, w liczbie mniejszej niŜ 100 osób. Emisja Obligacji III-ciej Emisji została
przeprowadzona w związku z przedterminowym wykupem Obligacji I-szej Emisji Spółki, a
przedterminowy wykup Obligacji I-szej Emisji polegał na zaliczeniu wierzytelności
Obligatariuszy, posiadaczy Obligacji I-szej Emisji, z tytułu wykupu Obligacji I-szej Emisji na
poczet ceny zakupu Obligacji III-ciej Emisji, według wartości nominalnej zamienianych Obligacji.
Adresatami Obligacji III-ciej Emisji byli Obligatariusze, posiadacze Obligacji I-szej Emisji, którzy
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złoŜyli stosowne oświadczenia o wyraŜeniu zgody na zaliczenie wierzytelności z tytułu wykupu
Obligacji I-szej Emisji na poczet ceny zakupu Obligacji III-ciej Emisji. Wartość nominalna jednej
Obligacji została ustalona na poziomie 1.000 zł, cena emisyjna jednej Obligacji była równa jej
wartości nominalnej (1.000 zł). Łączna wartość nominalna i emisyjna Obligacji III-ciej Emisji
wyniosła 265.000 zł. Oprocentowanie Obligacji ustalone zostało według stałej stopy procentowej
w wysokości 12% p.a. Okres odsetkowy wynosi 3 miesiące i liczony jest od daty zamknięcia
subskrypcji (w przypadku pierwszego okresu odsetkowego) lub odpowiednio od daty
wymagalności odsetek ustalonej dla pierwszego okresu odsetkowego (w przypadku drugiego
okresu odsetkowego), od daty wymagalności odsetek ustalonej dla drugiego okresu
odsetkowego (w przypadku trzeciego okresu odsetkowego) i od daty wymagalności odsetek
ustalonej dla trzeciego okresu odsetkowego (w przypadku czwartego okresu odsetkowego).
Termin wykupu Obligacji III-ciej Emisji, zgodnie z warunkami emisji ustalono na dzień nie
później niŜ 13 czerwca 2009 r. Warunki III-ciej Emisji Obligacji określają moŜliwość
przedterminowego wykupu Obligacji. Przedterminowy wykup moŜliwy jest nie wcześniej niŜ w
dniu wymagalności odsetek od Obligacji III-ciej Emisji za pierwszy okres odsetkowy, tj. nie
wcześniej niŜ w dniu 13 września 2008 roku, a takŜe w terminie późniejszym, do dnia wykupu
Obligacji III-ciej Emisji. Emitent zobligowany jest do dokonania przedterminowego wykupu
niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia dokonania wezwania. Emitent dokona
przedterminowego wykupu Obligacji III-ciej Emisji poprzez zapłatę na rzecz Obligatariuszy
kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji posiadanych przez nich i przedstawionych
do przedterminowego wykupu, powiększonej o odsetki w wysokości 12% p.a. od wartości
nominalnej posiadanych i podlegających wykupowi Obligacji, naliczone w danym okresie
odsetkowym, tj. za okres od dnia rozpoczęcia danego okresu odsetkowego do dnia dokonania
przedterminowego wykupu.
8. Emitent planuje sprzedaŜ zbędnego majątku trwałego, którego oczekiwanym efektem jest
zmniejszenie kosztów działalności Spółki. Emitent zamierza sprzedać nieruchomości
zlokalizowane w Łodzi, przy ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 40 i ul. 28 Płk. Strzelców
Kaniowskich 42, za łączą kwotę 7.000 tys. zł. Na terenie nieruchomości przy ul. 28 Płk.
Strzelców Kaniowskich 40 znajduje się parking i zadaszona wiata, oraz budynek, który
przeznaczony jest do rozbiórki. Na terenie nieruchomości przy ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich
42 mieści się siedziba Emitenta, która po dokonaniu transakcji sprzedaŜy przedmiotowych
nieruchomości przeniesiona zostanie na ul. Elektronową 1/3 w Łodzi. Szczegółowy opis planów
inwestycyjnych Emitenta dotyczących posiadanych nieruchomości znajduje się w pkt. 14.1.
niniejszego Rozdziału Memorandum. Emitent planuje równieŜ sprzedaŜ zbędnych maszyn i
urządzeń, w tym maszyn wydzierŜawianych spółce K-TEAM Sp. z o.o.

20.

Prognozy finansowe

Emitent w 2008 r. prognozuje osiągnie 19.500 tys. zł przychodów ze sprzedaŜy oraz wypracowanie
zysku netto na poziomie 450 tys. zł.
Zarząd Spółki w przygotowaniu prognoz wyników, wziął pod uwagę takie czynniki, jak:
- poprzednie wyniki osiągane przez Emitenta;
- analizę rynku, strategię Spółki;
- sytuację finansową i jej potencjalne zmiany;
- zmiany w środowisku prawnym i podatkowym.
ZałoŜenia do prognozowanych informacji finansowych, niezaleŜne od Spółki
Przy sporządzaniu prognoz wyników załoŜono Ŝe:
- w roku 2008 nie zmienią się w sposób istotny obecne warunki prowadzenia działalności
gospodarczej, w szczególności uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne;
- nie będą miały miejsca wydarzenia, które w sposób istotny mogłyby ograniczyć popyt na
produkty, towary i materiały Spółki;
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- w roku 2008 nie będą miały miejsca zdarzenia nadzwyczajne, które mogłyby mieć wpływ na
wynik finansowy Spółki.
ZałoŜenia do prognozowanych informacji finansowych, zaleŜne od Spółki
Zarząd Spółki w przygotowaniu prognoz wyników opierał się na własnych załoŜeniach dotyczących
rozwoju rynku, na którym działa Spółka, a takŜe na szczegółowym planie prowadzenia działalności i
rozwoju Spółki w roku 2008. ZałoŜenia te odzwierciedlają najlepszą wiedzę, przewidywania i plany
Zarządu.
Prognoza przychodów i zysku uwzględnia:
- uruchomienie w drugim półroczu 2008 r. przynajmniej 3 nowych sklepów franczyzowych;
- oszczędności w kosztach zatrudnienia, poprzez redukcję etatów;
- wzrost marŜy ze sprzedaŜy, poprzez zwiększenie zleceń wykonywania produkcji na Dalekim
Wschodzie;
- nowe warunki premiowania przedstawicieli handlowych, wynagrodzenie agentów w większym
stopniu niŜ dotychczas uzaleŜniane będzie od osiąganych wyników.
HURTIMEX SA będzie monitorował realizację załoŜonych wyŜej planów poprzez bieŜącą analizę
osiąganych przychodów i kosztów operacyjnych.
Emitent będzie dokonywał oceny moŜliwości realizacji prognozowanych wyników w okresach
miesięcznych i w tych okresach będzie dokonywał ewentualnych korekt prezentowanych prognoz
wyników. Dokonując oceny moŜliwości realizacji prognozy oraz ewentualnych korekt Emitent jako
podstawowe kryterium oceny stosować będzie wielkość przychodów oraz zysku netto.
Przedstawione prognozy finansowe na rok 2008 nie były poddane ocenie biegłego rewidenta.

21.

Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta

21.1. Zarząd Emitenta
Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd Emitenta składa się z 1 do 3 Członków i jest powoływany przez
Walne Zgromadzenie. Członkowie Zarządu Emitenta zostali powołani w dniu 10 grudnia 2007 r. na
okres trzyletniej kadencji, która upłynie z dniem 10 grudnia 2010 r. Mandat Członka Zarządu
wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za rok obrotowy 2010.
Obecnie w skład Zarządu Emitenta wchodzą:
Jarosława Paweł Kopeć – Prezes Zarządu;
ElŜbieta Halina Waliniak – Wiceprezes Zarządu.
PoniŜej przedstawiono dane dotyczące Członków Zarządu Emitenta.
Jarosław Paweł Kopeć - Prezes Zarządu, Dyrektor Administracyjny
Adres: dane objęte wnioskiem o zwolnienie z publikacji
Wiek: 39 lat
Wykształcenie:
1986 – 1989

Gutenberg Hochschule/Frankfurt a. Main – klasa o profilu odzieŜowym;

1992 – 1993

Politechnika Łódzka – Wydział: Włókiennictwo – Kierunek: Chemiczna technologia
obróbki włókna.

Szkolenia:
2006

Efektywne zarządzanie firmą – Salomon Consulting.

Doświadczenie zawodowe:
1990 – 1997

„HURTIMEX” Sp. z o.o. – Handlowiec;

1998 – 2003

„HURTIMEX” Sp. z o.o. – Brand Manager;
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2004 – 2007

„HURTIMEX” Sp. z o.o. – Dyrektor ds. Handlowych;

2005 – obecnie

K-TEAM Sp. z o.o. – Wspólnik spółki;

2007 – obecnie

HURTIMEX SA – Prezes Zarządu, Dyrektor Administracyjny.

Zgodnie z oświadczeniem złoŜonym przez Pana Jarosława Kopcia, istnieją następujące powiązania
rodzinne pomiędzy nim, a pozostałymi osobami nadzorującymi i zarządzającymi Emitenta:
Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta – Pan Bogdan Kopeć jest ojcem Pana Jarosława Kopcia,
natomiast Członek Rady Nadzorczej – Pani Krystyna Kopeć jest matką Pana Jarosława Kopcia.
Pan Jarosław Kopeć posiada 1.245.000 Akcji Emitenta (900.000 Akcji imiennych uprzywilejowanych
co do głosu serii A oraz 345.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii B).
Pan Jarosław Kopeć nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej
w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.
Pan Jarosław Kopeć nie jest wpisany w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Jarosław Kopeć nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu.
Pan Jarosław Kopeć nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu
spółek handlowych.
Wobec Pana Jarosław Kopcia w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się i nie toczą postępowania
cywilne, karne, administracyjne lub karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla
działalności Emitenta.
ElŜbieta Halina Waliniak – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych
Adres: dane objęte wnioskiem o zwolnienie z publikacji
Wiek: 53 lat
Wykształcenie:
1974 – 1979

Uniwersytet Łódzki,
ekonometria.

Wydział

Ekonomiczno

–

Socjologiczny,

specjalność

–

Szkolenia:
2003

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
1. Podatek od towarów i usług
2. Podatek dochodowy od osób prawnych;

2003

Instytut Biznesu w Kaliszu – Fundusze Unii Europejskiej na rozwój MŚP;

2003

Eurecna – Pozyskiwanie środków finansowych
przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw;

2005

Centrum Szkolenia Biznesu – Praktyczne zastosowanie
Rachunkowości Zarządczej. Efektywne Zarządzanie kosztami;

2006

Centrum Edukacji Infor Training – Analiza finansowa w przedsiębiorstwie.

z

programów

wsparcia

Controllingu

i

Doświadczenie zawodowe:
1979 – 1989

ZPDz "Bistona" w Łodzi, kierownik Działu Księgowości – Zastępca Głównego
Księgowego;

1989 – 1990

Artex spółka z o.o. – Główna Księgowa;

1990

Polcontact Przedsiębiorstwo Zagraniczne – Główna Księgowa;

1990 – 1992

Poltempo Spółka z o.o. – Główna Księgowa;

1992 – 2007

„HURTIMEX” Sp. z o.o. – Główna Księgowa;
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2007

„HURTIMEX” Sp. z o.o. – Dyrektor ds. Finansowych;

2007 – obecnie

HURTIMEX SA – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych.

Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem przez Panią ElŜbietę Waliniak, nie istnieją Ŝadne powiązania
rodzinne pomiędzy nią, a pozostałymi osobami nadzorującymi i zarządzającymi Emitenta.
Pani ElŜbieta Waliniak posiada 300.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta.
Pani ElŜbieta Waliniak nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub
zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości.
Pani ElŜbieta Waliniak nie jest wpisana w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pani ElŜbieta Waliniak nie została pozbawiona przez Sąd prawa prowadzenia działalności
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu.
Pani ElŜbieta Waliniak nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu
spółek handlowych.
Wobec Pani ElŜbiety Waliniak w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się i nie toczą postępowania
cywilne, karne, administracyjne lub karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla
działalności Emitenta.

21.2. Rada Nadzorcza Emitenta
Zgodnie ze Statutem Emitenta Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 do 7 członków, powoływanych
przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani w dniu 10 grudnia
2007 r. na okres pięcioletniej kadencji, która upłynie z dniem 10 grudnia 2012 r. Mandat Członka
Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012.
W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:
Bogdan Jan Kopeć – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
Krystyna Czesława Kopeć – Członek Rady Nadzorczej;
Dominik Aleksander Lubasz – Członek Rady Nadzorczej;
Zbigniew Józef Zając – Członek Rady Nadzorczej;
Jarosław Tomasz Turek – Członek Rady Nadzorczej.
PoniŜej przedstawiono dane dotyczące Członków Rady Nadzorczej Emitenta.
Bogdan Jan Kopeć - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adres: dane objęte wnioskiem o zwolnienie z publikacji
Wiek: 67 lat
Wykształcenie:
1961 – 1967

Politechnika Łódzka – mgr inŜ. włókiennik;

1972 – 1976

Studium Języków Obcych – j. niemiecki.

Szkolenia:
1975 – 1976

Kurs Zarządzania dla Kadry Kierowniczej – organizowany przez Ministerstwo
Przemysłu Lekkiego.

Doświadczenie zawodowe:
1967 – 1969

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego w Łodzi – Mistrz Oddziału Dziewiarni;

1969 – 1973

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego w Łodzi – Kierownik Wydziału Dziewiarni;

1973 – 1976

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego w Łodzi – Zastępca Dyrektora ds. Produkcji;
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1976 – 1977

P.H.Z. TEXTILIMPEX – Łódź – Handlowiec;

1977 – 1982

Biuro Handlu Zagranicznego „TRICOT” - Zastępca Dyrektora ds. Handlowych;

1983 – 1985

TEXTIL - HANDELSGESELSCHAFT „TEXIM” RFN – Przedstawiciel Handlowy;

1985 – 1988

TEXTIL - HANDELSGESELSCHAFT „TEXIM” RFN – Zastępca Dyrektora ds.
Handlowych;

1988 – 1991

Biuro Handlu
Handlowych;

1991 – 1994

Własna działalność gospodarcza – K-TEAM S.C.;

1994 – 2007

„HURTIMEX” Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;

2005 – obecnie

K-TEAM Sp. z o.o. – Wspólnik spółki, Członek Zarządu;

2007 – obecnie

HURTIMEX SA – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Zagranicznego

„Tricot”

Łódź

–

Zastępca

Dyrektora

ds.

Zgodnie z oświadczeniem złoŜonym przez Pana Bogdana Kopcia, istnieją następujące powiązania
rodzinne pomiędzy nim, a pozostałymi osobami nadzorującymi i zarządzającymi Emitenta: Prezes
Zarządu Emitenta – Pan Jarosław Kopeć jest synem Pana Bogdana Kopcia, Członek Rady
Nadzorczej – Pani Krystyna Kopeć jest Ŝoną Pana Bogdana Kopcia.
Pan Bogdan Kopeć posiada 4.265.000 akcji Emitenta (3.300.000 Akcji imiennych
uprzywilejowanych co do głosu serii A oraz 965.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii B).
Pan Bogdan Kopeć nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej
w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.
Pan Bogdan Kopeć nie jest wpisany w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Bogdan Kopeć nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu.
Pan Bogdan Kopeć nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu
spółek handlowych.
Wobec Pana Bogdana Kopcia w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się i nie toczą postępowania
cywilne, karne, administracyjne lub karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla
działalności Emitenta.
Krystyna Czesława Kopeć - Członek Rady Nadzorczej
Adres: dane objęte wnioskiem o zwolnienie z publikacji
Wiek: 63 lat
Wykształcenie:
1963 – 1967

Policealne Studium Medyczne.

Doświadczenie zawodowe:
1967 – 1982

ZOZ Łódź – Pielęgniarka;

1988 – 1991

Działalność gospodarcza osoby fizycznej;

1992 – obecnie

HURTIMEX SA (wcześniej „HURTIMEX” Sp. z o.o.) – Specjalista ds. Handlowych;

2007 – obecnie

HURTIMEX SA – Członek Rady Nadzorczej.

Zgodnie z oświadczeniem złoŜonym przez Panią Krystynę Kopeć, istnieją następujące powiązania
rodzinne pomiędzy nią, a pozostałymi osobami nadzorującymi i zarządzającymi Emitenta: Prezes
Zarządu Emitenta – Pan Jarosław Kopeć jest synem Pani Krystyny Kopeć, Przewodniczący Rady
Nadzorczej – Pan Bogdan Kopeć jest męŜem Pani Krystyny Kopeć.
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Pani Krystyna Kopeć posiada 1.245.000 akcji Emitenta (900.000 Akcji imiennych
uprzywilejowanych co do głosu serii A oraz 345.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii B).
Pani Krystyna Kopeć nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub
zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości.
Pani Krystyna Kopeć nie jest wpisana w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pani Krystyna Kopeć
nie została pozbawiona przez Sąd prawa prowadzenia działalności
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu.
Pani Krystyna Kopeć nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu
spółek handlowych.
Wobec Pani Krystyny Kopeć w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się i nie toczą postępowania
cywilne, karne, administracyjne lub karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla
działalności Emitenta.
Dominik Aleksander Lubasz - Członek Rady Nadzorczej
Adres: dane objęte wnioskiem o zwolnienie z publikacji
Wiek: 32 lat
Wykształcenie:
1995 – 2000

Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, specjalizacja: Europejskie
prawo gospodarcze;

2000 – 2004

Krajowa Rada Radców Prawnych – uzyskany tytuł: Radca prawny;

1999 – 2001

Uniwersytet Munster UŁ – Dyplom Studium prawa niemieckiego;

2002 – 2003

Uniwersytet Jagielloński – Podyplomowe studia z zakresu prawa konkurencji i
ochrony konsumenta;

2000

Uniwersytet A. Mickiewicza – ArbitraŜ międzynarodowy;

2004 – 2005

Uniwersytet Łódzki, Robert H. Smith School of Business – Studia MenedŜerskie.

Doświadczenie zawodowe:
1998 – 1999

Kancelaria Adwokacka – Praktykant;

2000 – 2003

ZAMEK sp. z o.o. – Asystent prawny Zarządu;

2000 – obecnie

Firma Prawnicza Ceret Grzywaczewska Lubasz Spółka Partnerska Radców
Prawnych – świadczenie pomocy prawnej, od 2005 – Partner;

2007 – obecnie

HURTIMEX SA – Członek Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem przez Pana Dominika Lubasza, nie istnieją Ŝadne powiązania
rodzinne pomiędzy nim, a pozostałymi osobami nadzorującymi i zarządzającymi Emitenta.
Pan Dominik Lubasz nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub
zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.
Pan Dominik Lubasz nie jest wpisany w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Dominik Lubasz nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu.
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Pan Dominik Lubasz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu
spółek handlowych.
Wobec Pana Dominika Lubasza w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się i nie toczą postępowania
cywilne, karne, administracyjne lub karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla
działalności Emitenta.
Zbigniew Józef Zając - Członek Rady Nadzorczej
Adres: dane objęte wnioskiem o zwolnienie z publikacji
Wiek: 46 lat
Wykształcenie:
1981 – 1986

WyŜsza Szkoła Morska w Gdyni, Administracja – specjalność Intendentura
okrętowa;

1997 – 1998

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studia Podyplomowe - Zarządzanie
finansami i marketing;

1999 – 2000

WyŜsza Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania im. prof.
Kudlińskiego w Warszawie, Studia Podyplomowe – Rachunkowość.

Romualda

Szkolenia:
1994 – 2006

Zarządzanie zmianą;
Skuteczne negocjacje oraz psychologia sprzedaŜy;
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO;
Zarządzanie strategiczne;
Kierowanie motywujące;
Inteligencja emocjonalna w praktyce;
Kurs maklera papierów wartościowych.

Doświadczenie zawodowe:
1986 – 1993

Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Odra” w
Świnoujściu – Ochmistrz (stanowisko oficerskie, kierownicze);

1993 – 1994

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji i
handlu wyrobami spoŜywczymi;

1994 – 1997

Bankowy Dom Maklerski PKO BP, POK w Zamościu – Specjalista w
zakresie obsługi klientów inwestujących w papiery wartościowe;

1997 – 1998

Centralny Dom Maklerski Pekao SA, POK w Zamościu – Specjalista
odpowiedzialny za obsługę klientów inwestujących na rynku kapitałowym;

1998 – 2007

Zakłady Dziewiarskie Mewa SA, w Biłgoraju, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor
Finansowy;

2007 (VIII) – 2007 (XI) PZF Cefarm Kielce SA (spółka grupy kapitałowej Farmacol SA) – Prezes
Zarządu;
2007 (XII) – obecnie

Wikana Sp. z o.o. – Członek Zarządu odpowiedzialny za finanse spółki;

2007 – obecnie

HURTIMEX SA – Członek Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem przez Pana Zbigniewa Zająca, nie istnieją Ŝadne powiązania
rodzinne pomiędzy nim, a pozostałymi osobami nadzorującymi i zarządzającymi Emitenta.
Pan Zbigniew Zając nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej
w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.
Pan Zbigniew Zając nie jest wpisany w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
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Pan Zbigniew Zając nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu.
Pan Zbigniew Zając nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu
spółek handlowych.
Wobec Pana Zbigniewa Zająca w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się i nie toczą postępowania
cywilne, karne, administracyjne lub karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla
działalności Emitenta.
Jarosław Tomasz Turek - Członek Rady Nadzorczej
Adres: dane objęte wnioskiem o zwolnienie z publikacji
Wiek: 38 lat
Wykształcenie:
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny (magister ekonomii);
Kurs zarządzania działem sprzedaŜy – organizowany przez Polsko – Amerykański Instytut
Zarządzania;
Studium Zarządzania Finansami – organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości;
Szkolenie z zakresu zasad funkcjonowania i metod kontroli spółki – organizowane przez
Eurofinance Training Sp. z o.o.
Doświadczenie zawodowe:
1998 – 1999

VENITA Fabryka Kosmetyków Sp. z o.o. – Dyrektor Handlowy;

1999 – obecnie

Italcolor Sp. z o.o. – Dyrektor Generalny (1999-obecnie); Udziałowiec i
Członek Zarządu (2001 – obecnie);

2001 – obecnie

Italcolor Transport Sp. z o.o. – Udziałowiec i Członek Zarządu;

2003 – 2006

Italparkiet Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;

2002 – obecnie

Italcolor Ukraina – Udziałowiec i Dyrektor Generalny;

2007 – obecnie

Inwestorski Fundusz Kapitałowy CAPITIS Sp. z o.o. – Udziałowiec, Prezes
Zarządu;

2007 – obecnie

„DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna – Private Equity Fund” Spółka
Komandytow-Akcyjna – Członek Rady Nadzorczej;

2007 – obecnie

Centrum Doradztwa Finansowo–Księgowego Sp. z o.o. – Udziałowiec;

2007 – obecnie

AQUALAC Sp. z o.o. – Udziałowiec, Prezes Zarządu;

2007 – obecnie

Rainbow Tours SA – Członek Rady Nadzorczej;

2007 – obecnie

DFP Doradztwo Finansowe SA – Członek Rady Nadzorczej;

2007 – obecnie

HURTIMEX SA – Członek Rady Nadzorczej;

2008 – obecnie

Vicolor K. Madej s. jawna – Wspólnik.

Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem przez Pana Jarosława Turka, nie istnieją Ŝadne powiązania
rodzinne pomiędzy nim, a pozostałymi osobami nadzorującymi i zarządzającymi Emitenta. Pan
Jarosław Turek nie posiada bezpośrednio akcji Emitenta. Pan Jarosław Turek jest Członkiem Rady
Nadzorczej DFP Doradztwo Finansowe SA - Doradcy Finansowego, Autoryzowanego Doradcy
NewConnect, która posiada 57.120 Akcji Emitenta serii B. DFP Doradztwo Finansowe Spółka
Akcyjna – Private Equity Fund Spółka Komandytowo – Akcyjna, w której DFP Doradztwo Finansowe
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Spółka Akcyjna – Doradca Finansowy, Autoryzowany Doradca
komplementariusza posiada 300.000 Akcji Emitenta.

NewConnect

pełni

funkcję

Pan Jarosław Turek nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej
w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.
Pan Jarosław Turek nie jest wpisany w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Jarosław Turek nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu.
Pan Jarosław Turek nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu
spółek handlowych.
Wobec Pana Jarosława Turka w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się i nie toczą postępowania
cywilne, karne, administracyjne lub karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla
działalności Emitenta.

21.3. Osoby zarządzające wyŜszego szczebla
Magdalena Pawlak – Prokurent Spółki, Główna Księgowa
Adres: dane objęte wnioskiem o zwolnienie z publikacji
Wiek: 31 lat
Wykształcenie:
2007

Podyplomowe Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek:
Rachunkowość Finansowa i Zarządzanie Finansami;

2001 – 2003

Studia
na
Wydziale
kierunek: administracja;

1996 – 2001

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek:
prawo.

Prawa

i

Administracji

Uniwersytetu

Łódzkiego,

Szkolenia:
2004

Szkolenie „Podatek od towarów i usług w Unii Europejskiej”;

2004

Kurs dla kandydatów na głównych księgowych prowadzony przez Stowarzyszenie
Księgowych w Łodzi;

2006

Szkolenie „Praktyczne metody aplikowania o fundusze europejskie” prowadzone
przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości;

2006

Szkolenie dla kandydatów na Mediatorów organizowane przez Polskie Centrum
Mediacji;

2006

Szkolenie
z
zakresu
i Księgowość Premium”

2007

Szkolenie „Podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek VAT według
najnowszych zmian na 2007 rok”;

2007

Szkolenie „Podatek dochodowy od osób prawnych”.

obsługi

programu

„Symfonia

Finanse

Doświadczenie zawodowe:
2001 (VIII) – 2001 (IX)

Kancelaria Radców Prawnych „Mecenas” - Asystentka radcy prawnego;

2001 (X) – 2004 (XII)

FAST Sp. z o.o. – Samodzielna księgowa i Specjalista ds. Prawnych;

2005 (I) – 2006 (XII)

FAST Sp. z o.o. – Główna Księgowa;
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2007 (I) – 2007 (V)

Polska Grupa Farmaceutyczna
finansowo – księgowej;

2007 (VI) – obecnie

HURTIMEX SA – Główna Księgowa;

2008 – obecnie

HURTIMEX SA – Prokurent Spółki.

SA

–

Koordynator

ds.

współpracy

Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem przez Panią Magdalenę Pawlak, nie istnieją Ŝadne powiązania
rodzinne pomiędzy nią, a pozostałymi osobami nadzorującymi i zarządzającymi Emitenta.
Pani Magdalena Pawlak nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub
zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości.
Pani Magdalena Pawlak nie jest wpisana w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pani Magdalena Pawlak nie została pozbawiona przez Sąd prawa prowadzenia działalności
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu.
Pani Magdalena Pawlak nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu
spółek handlowych.
Wobec Pani Magdaleny Pawlak w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się i nie toczą postępowania
cywilne, karne, administracyjne lub karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla
działalności Emitenta.

22.

Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na
Walnym Zgromadzeniu, z uwzględnieniem podmiotów, o
których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie
publicznej
i
warunkach
wprowadzania
instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych, wraz z informacjami o toczących się
lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach
cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych
dotyczących osób fizycznych posiadających ponad 10%
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta,
jeŜeli wynik tych postępowań ma lub moŜe mieć znaczenie
dla działalności Emitenta

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego akcjonariuszami posiadającymi co
najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki są:
−

Pan Bogdan Kopeć – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który posiada 4.265.000 sztuk Akcji
Emitenta stanowiących 42,65% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 47,28%
głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.

−

Pan Jarosław Kopeć – Prezes Zarządu posiada 1.245.000 sztuk Akcji Emitenta stanowiących
12,45% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 13,41% głosów na jej Walnym
Zgromadzeniu.

−

Pani Krystyna Kopeć – Członek Rady Nadzorczej posiada 1.245.000 sztuk Akcji Emitenta
stanowiących 12,45% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 13,41% głosów na jej
Walnym Zgromadzeniu.

−

Pan Marcin Kopeć posiada 1.245.000 sztuk Akcji Emitenta stanowiących 12,45% kapitału
zakładowego Spółki i uprawniających do 13,41% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.

Wobec akcjonariuszy Emitenta będących osobami fizycznymi i posiadającymi ponad 10% głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki nie toczą się, ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat Ŝadne
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postępowania cywilne, karne, administracyjne i karno – sądowe, które mogłyby mieć znaczenie dla
działalności Emitenta.
W tabelach 19 i 20 przedstawiono strukturę akcji Emitenta znajdujących się odpowiednio w
posiadaniu Członków Zarządu Spółki oraz Członków jej Rady Nadzorczej.
Tabela nr 19: Ilość akcji Emitenta posiadanych przez Członków Zarządu Spółki
Posiadane
L.p.
Zarząd Emitenta
akcje Emitenta
[w szt.]
1.
Jarosław Kopeć – Prezes Zarządu
1.245.0001
2.
ElŜbieta Waliniak – Wiceprezes Zarządu
300.0002
3.
Razem akcje znajdujące się w posiadaniu Członków
1.545.000
Zarządu
4.
Razem akcje Emitenta
10.000.000
Źródło: Emitent
1

900.000 Akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A Emitenta, z czego 400.000 akcji objętych
jest umową zastawu rejestrowego z dnia 3 czerwca 2008 r. oraz 345.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii
B Emitenta;

2

Akcje zwykłe na okaziciela serii B Emitenta.

Łączna liczba akcji znajdujących się bezpośrednio w posiadaniu Członków Zarządu Emitenta
stanowi 15,45% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 15,28% głosów na jej Walnym
Zgromadzeniu.
Tabela nr 20: Ilość akcji Emitenta posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Spółki
Posiadane akcje
L.p.
Rada Nadzorcza Emitenta
Emitenta
[w szt.]
1.
Bogdan Kopeć – Przewodniczący Rady Nadzorczej
4.265.0001
2.
Krystyna Kopeć – Członek Rady Nadzorczej
1.245.0002
3.
Dominik Lubasz – Członek Rady Nadzorczej
4.
Zbigniew Zając – Członek Rady Nadzorczej
5.
Jarosław Turek – Członek Rady Nadzorczej
Razem akcje znajdujące się w posiadaniu
6.
5.510.000
Członków Rady Nadzorczej
7.
Razem akcje Emitenta
10.000.000
Źródło: Emitent
1

3.300.000 Akcji imiennych serii A, z czego 1.400.000 akcji objętych jest umową zastawu rejestrowego z
dnia 3 czerwca 2008 r., a 536.000 akcji objętych jest umową zastawu rejestrowego z dnia 4 czerwca
2008 r. oraz 965.000 Akcji na okaziciela serii B;

2

900.000 Akcji imiennych serii A z czego 400.000 akcji objętych jest umową zastawu rejestrowego z dnia 3
czerwca 2008 r. oraz 345.000 Akcji na okaziciela serii B.

Łączna liczba akcji znajdujących się bezpośrednio w posiadaniu Członków Rady Nadzorczej
Emitenta stanowi 55,1% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 60,69% głosów na jej Walnym
Zgromadzeniu.
Pełną strukturę kapitału zakładowego Emitenta przedstawia tabela nr 21.
Tabela 21. Struktura kapitału zakładowego Emitenta z wyszczególnieniem głównych
akcjonariuszy Spółki
Udział w
Udział w
kapitale
liczbie
Seria akcji oraz ilość
Ilość głosów
zakładowym
Akcjonariusz
głosów na
akcji (w szt.)
(w szt.)
Spółki
WZ Spółki
(%)
(%)
Seria A
3.300.000
Bogdan Kopeć
7.565.000
47,28%
42,65%
Seria B
965.000
Razem
4.265.000
Jarosław Kopeć
Seria A
900.000
2.145.000
13,41%
12,45%
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Akcjonariusz

Krystyna Kopeć

Marcin Kopeć
Pozostali
Razem

Seria akcji oraz ilość
akcji (w szt.)
Seria B
Razem
Seria A
Seria B
Razem
Seria A
Seria B
Razem
Seria B
Razem

345.000
1.245.000
900.000
345.000
1.245.000
900.000
345.000
1.245.000
2.000.000
2.000.000
10.000.000

Ilość głosów
(w szt.)

Udział w
liczbie
głosów na
WZ Spółki
(%)

Udział w
kapitale
zakładowym
Spółki
(%)

2.145.000

13,41%

12,45%

2.145.000

13,41%

12,45%

2.000.000

12,50%

20,00%

16.000.000

100,00%

100,00%

Źródło: Emitent
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1.

Sprawozdanie finansowe za 2007 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES OD
01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI ZA OKRES OD
01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
1.

Nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru
rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej
Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD"

Nazwa (firma): PPHU „Hurtimex” Sp. z o.o.
Siedziba: Łódź
Adres: 90-640 Łódź; ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42.
Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja odzieŜy dziecięcej (PKD 1419 Z).
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000013363, data rejestracji
22.05.2001 r.
2.

Wskazanie czasu trwania emitenta, jeŜeli jest oznaczony

Spółka została zawiązana na czas nieograniczony.
3.

Wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i dane
porównywalne

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Zasady rachunkowości
przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2007 r. są zgodne z ustawą
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zm.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w walucie PLN.
4.

Informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta

Skład osobowy Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2007 do 12.12.2007 r.:
Prezes Zarządu – Bogdan Jan Kopeć,
Dyrektor Zarządu – Krzysztof Marcin Wróbel.
Z dniem 12.12.2007 r. funkcję zarządu jednoosobowo pełnił Bogdan Jan Kopeć.
W okresie sprawozdawczym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. nie działała Rada Nadzorcza.
5.

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zawierają dane
łączne - jeŜeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki
organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

W skład przedsiębiorstwa nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające
samodzielnie sprawozdanie finansowe.
6.

Wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz
czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe

PPHU HURTIMEX Sp. z o.o. nie jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem i nie
sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
7.

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego
nastąpiło połączenie spółek - wskazanie, Ŝe jest to sprawozdanie finansowe
sporządzone po połączeniu oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia
połączenia

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie spółek.
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8.

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu
kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagroŜenie
kontynuowania działalności

Sprawozdanie sporządzono przy załoŜeniu, Ŝe działalność będzie kontynuowana w okresie nie
krótszym niŜ 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagraŜające
kontynuowaniu przez Spółkę działalności w najbliŜszym okresie dłuŜszym niŜ rok. Pomimo
pogorszenia się wskaźników płynności finansowej oraz pozostałych wskaźników sytuacja
gospodarcza Spółki jest zadowalająca poniewaŜ w roku 2007 kapitał Spółki uległ podwyŜszeniu do
wysokości 1 000 000,00 zł.
9.

Stwierdzenie, Ŝe sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu
zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie róŜnic, będących
wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów
podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej

Dane porównywalne za okres 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. zostały nieznacznie przekształcone w
celu zapewnienia porównywalności. Zestawienie i objaśnienie róŜnic zostało zamieszczone w
dodatkowych notach objaśniających (42,43,44).
10. Wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub danych
porównywalnych dokonano korekt wynikających z zastrzeŜeń w opiniach podmiotów
uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które
sprawozdanie finansowe lub dane porównywalne zostały zamieszczone w
memorandum
W przedstawionym sprawozdaniu finansowym oraz w danych porównywalnych nie dokonano korekt
wynikających z zastrzeŜeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania.
11. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i
pasywów, ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu
sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, a rachunek przepływów
pienięŜnych metodą pośrednią. Wycena aktywów i pasywów dokonywana jest według zasad
określonych w polityce rachunkowości Spółki, a w szczególności Spółka stosuje następujące zasady
wymienione poniŜej.
A.

Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne.

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, kosztów
wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
- odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych spółka dokonuje metoda liniową w równych ratach
miesięcznych wg zasad przyjętych w polityce rachunkowości. Roczne stawki amortyzacyjne
przyjmuje się wg zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Roczne
stawki amortyzacyjne dla poszczególnych grup środków trwałych w roku 2007 przedstawiały się
następująco:
•

Gr. 1 i 2 budynki i budowle – 2,5%,4%, 4,5%, 10%.

•

Gr. 3-6 maszyny i urządzenia – 7%,10%,12,5%,14%,30%.

•

Gr. 7 środki transportu – 14%.

•

Gr. 8 inne środki – 20%.

- prawo wieczystego uŜytkowania wprowadzone do ksiąg (zgodnie ze znowelizowana ustawą o
rachunkowości) na dzień 1.01.2002 r. amortyzuje się wg stawki wynikającej z róŜnicy pomiędzy
okresem wieczystego uŜytkowania (99 lat) a ilością lat, które upłynęły od daty zakupu do dnia
31.12.2001. Ustalony w ten sposób okres amortyzacji wynosi:
•

dla działki 55/33 – 93 lata
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•
•

dla działki 111 - 93 lata,
roczne stawki wartości niematerialnych i prawnych wynoszą:
programy komputerowe, licencje – 20%.

Amortyzację rozpoczyna się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek
przyjęto do uŜytkowania. Obiekty amortyzuje się do końca tego miesiąca, w którym następuje
zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową, lub w którym postawiono je
w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono niedobór.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.
Jednorazowego odpisu w cięŜar kosztów moŜna dokonać w odniesieniu do obiektów, których
wartość początkowa nie przekracza 3.500 PLN.
Ewidencją ilościową obejmuje się obiekty, których wartość początkowa przekracza 1.500 PLN.
B.

Ewidencja aktywów obrotowych

Przyjęto następujące zasady ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych:
Ewidencją ilościowo-wartościową objęto następujące grupy składników aktywów znajdujących się w
magazynach:
-

przędze,

-

dzianiny,

-

tkaniny,

-

dodatki do produkcji odzieŜy,

-

opakowania,

-

wyroby gotowe,

-

towary handlowe

Wartość niŜej wymienionych składników aktywów podlega odpisaniu w koszty wprost po zakupie:
-

barwniki i chemikalia. Na koniec kaŜdego okresu sprawozdawczego sporządzany jest remanent,
na podstawie którego aktywuje się wartość nie zuŜytych w procesie produkcji tych składników
majątku.

-

części zamienne, tuleje, materiały do remontów, folie i tektura do pakowania dzianin, nici do
zszywania sztuk dzianin, artykuły biurowe, materiały na potrzeby warsztatu mechanicznego i
elektryków oraz inne zakupy materiałów.

Materiały do produkcji kolekcji:
-

wartość tych składników
międzyokresowych.

aktywuje

się

w

momencie

zakupu

na

koncie

rozliczeń

Koszty przygotowania kolekcji odnoszone są zarówno w koszty produkcji wyrobów gotowych jak i w
koszty dotyczące sprzedaŜy towarów handlowych zakupionych z importu, proporcjonalnie do
wartości produkcji i wielkości sprzedaŜy towarów handlowych.
C. NaleŜności i zobowiązania
C.1.NaleŜności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpis aktualizujący.
Kwota ta nie obejmuje odsetek za zwłokę, poniewaŜ Spółka nie nalicza odsetek od nieterminowych
zapłat.
C.2.Zobowiązania wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty.
C.3.NaleŜności i zobowiązania w walutach obcych zostały wycenione wg kursu średniego NBP z
dnia 31.12.2007 r.
C.4.Odpisy aktualizujące na naleŜności tworzone są na naleŜności skierowane na drogę sądową w
wysokości naleŜności głównej. Odpisy na naleŜności przeterminowane, nie skierowane na drogę
sądową, tworzone są po upływie 365 dni od daty powstania naleŜności, zgodnie z oceną sytuacji
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finansowej kontrahenta oraz prawdopodobieństwem odzyskania naleŜności. Odpis tworzony jest w
wysokości naleŜności głównej.
D. Zapasy wykazywane są w wartości netto pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.
D.1. Odpisy aktualizujące
a) materiały
Odpisy aktualizujące towary tworzy się tylko na zapasy dzianiny. Odpis dotyczy tylko dzianin tzw.
„stokowych”, które występują w niewielkiej ilości. W celu dokonania przeceny wyŜej wymienionej
dzianiny powoływana jest komisja, która sporządza listę dzianin podlegających badaniu, następnie
komisja ocenia stopień utraty jej wartości. Na podstawie decyzji komisji przecenia się dzianiny, a
następnie dokonuje się odpisu aktualizującego jej wartość. Pozostałe surowce i dodatki stanowiące
zapasy nie utraciły swojej wartości i zostaną wykorzystane do produkcji.
b) towary i wyroby gotowe
Odpisy aktualizujące na towary i wyroby gotowe tworzy się zgodnie z zasadą ostroŜnej wyceny tzn.
jeśli cena ewidencyjna jest większa od ceny sprzedaŜy. W tym przypadku odpis tworzy się na
powstałą róŜnicę pomiędzy ceną ewidencyjną a cena sprzedaŜy.
- zapasy materiałów do produkcji wyceniane są w ciągu roku i na dzień bilansowy wg cen nabycia.
Cena nabycia obejmuje cenę zakupu powiększoną o ewentualną wartość cła jeśli materiały
pochodzą z importu. Koszty zakupu zaliczane są w koszty w miesiącu ich powstania, poniewaŜ nie
mają istotnego wpływu na wynik finansowy. Materiały gospodarcze i biurowe, materiały
pomocnicze, drobne narzędzia zaliczane są w cięŜar kosztów w momencie zakupu z pominięciem
magazynu według miejsca powstawania kosztów.
- towary handlowe objęte są ewidencją ilościowo – wartościową. Wartości rozchodu ustala się
metodą pierwsze przyszło – pierwsze wyszło. Za cenę ewidencyjną przyjmuje się cenę zakupu
powiększoną o koszty transportu, ewentualne cło, prowizje itp. Cena ewidencyjna na przestrzeni
roku korygowana jest wskaźnikiem odchyleń od cen
ewidencyjnych. Na koniec roku obrotowego zapasy towarów wycenia się z zachowaniem „zasady
ostroŜnej wyceny bilansowej”.
- wyroby gotowe ujmowane są w księgach wg cen ewidencyjnych ustalonych w oparciu o
planowany koszt wytworzenia, skorygowanych o wskaźnik odchyleń od cen ewidencyjnych.
- produkcja w toku wyceniana jest na podstawie nie zakończonych zleceń produkcyjnych w
zaleŜności od stopnia zaawansowania zlecenia wg rzeczywistego kosztu wytworzenia lub wg
rzeczywistego kosztu zuŜycia materiałów powiększonego o koszty kroju, szycia, haftu itp.
- koszty przygotowania kolekcji aktywowane są na koncie rozliczeń międzyokresowych.
W kaŜdym roku tworzone są dwie kolekcje: sezon wiosna/lato i sezon jesień/ zima.
Wszystkie koszty dotyczące przygotowania kolekcji na dany sezon dzielone są na koszty dotyczące
produkcji własnej i koszty dotyczące zakupów towarów handlowych. Podział następuje na postawie
wartości zleceń produkcyjnych i kontraktów importowych.
D.2. Spółka nie tworzy rezerw na świadczenia emerytalne
E. W związku z przejściowymi róŜnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością
aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową moŜliwą do rozliczenia w
latach przyszłych Spółka tworzy i ustala rezerwę i aktyw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego od osób prawnych. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
wykazywane są w bilansie oddzielnie.
12. Wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem
finansowym i danymi porównywalnymi, w stosunku do euro, ustalanych przez
Narodowy Bank Polski
Wybrane dane finansowe przeliczone na euro.
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Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresach objętych sprawozdaniem
finansowym, porównywalnymi danymi finansowymi ustalane przez Narodowy Bank Polski.
Ogłoszone przez NBP średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro wyniosły w okresach
objętych historycznymi danymi finansowymi:
Średnie kursy
Minimalny
Maksymalny
Kurs na
kurs
kurs
ostatni
w kaŜdym
okresie**
w okresie
w okresie
dzień okresu
01.01.2006-31.12.2006
3,8991
3,7565
4,1065
3,8312*
01.01.2007-31.12.2007
3,7768
3,5699
3,9385
3,5820
* kurs z dnia 29.12.2006 roku;
** średnie kursy w kaŜdym okresie (jako średnia arytmetyczna z kursów obowiązujących na
ostatni dzień kaŜdego miesiąca w danym okresie).
Okres

13. Wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pienięŜnych ze sprawozdania finansowego i danych
porównywalnych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego
przeliczenia
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursów ogłoszonych przez NBP
dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu:
•

Kurs na dzień 31.12.2006 roku wynosił: 1 euro = 3,8312 zł.

•

Kurs na dzień 31.12.2007 roku wynosił: 1 euro = 3,5820 zł.

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków
pienięŜnych przeliczono wg kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP dla euro obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego miesiąca w danym
okresie sprawozdawczym.
•

Kurs średni w 2006 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień kaŜdego miesiąca wynosił: 1 euro = 3,8991 zł.

•

Kurs średni w 2007 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień kaŜdego miesiąca wynosił: 1 euro = 3,7768 zł.

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych z
prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczone na euro.
Dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów,
towarów i materiałów
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem
w tym zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Liczba udziałów w sztukach
Przepływy pienięŜne netto z działalności
operacyjnej
Przepływy pienięŜne netto z działalności
inwestycyjnej
Przepływy pienięŜne netto z działalności
finansowej
Zmiana stanu środków pienięŜnych

31.12.2007
tys.
tys. zł
euro
19 409
5 139

31.12.2006
tys.
tys. zł
euro
17 184
4 407

578
140
109
11 828
8 512
8 011
3 316
1 000
2 000
-694

153
37
29
3 302
2 376
2 236
926
279
-184

-583
-1 003
- 823
9 973
7 544
6 825
2 430
110
220
-547

-150
-257
-211
2 603
1 969
1 781
634
28
-140

-132

-35

-365

-94

1 066

-282

565

-145

240

64

-348

-89
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14. Wskazanie i objaśnienie róŜnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych róŜnic
dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły róŜnice w wartości ujawnionych danych oraz istotne
róŜnice dotyczące przyjętych zasad rachunkowości.
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień
31.12.2006 r. (w zł)
Nota

31.12.2007

31.12.2006

AKTYWA
A. Aktywa trwałe

2 328 242,93

2 773 974,86

76 758,33

69 559,75

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

-

-

2. Wartość firmy

-

-

76 758,33

69 559,75

I. Wartości niematerialne i prawne

1,2

3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych
II. Rzeczowe aktywa trwałe

3

1. Środki trwałe

-

-

2 089 702,50

2 515 514,87

2 085 702,50

2 511 514,87

a) grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu)

192 369,92

192 795,08

b) budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej

561 356,72

596 635,99

1 254 378,04

1 616 698,58

d) środki transportu

16 127,64

19 695,96

e) inne środki trwałe

61 470,18

85 689,26

4 000,00

4 000,00

-

-

-

-

c) urządzenia techniczne i maszyny

2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. NaleŜności długoterminowe

4

1. Od jednostek powiązanych

-

-

2. Od pozostałych jednostek

-

-

-

-

IV. Inwestycje długoterminowe

5

1. Nieruchomości

-

-

2. Wartości niematerialne i prawne

-

-

3. Długoterminowe aktywa finansowe

-

-

a) w jednostkach powiązanych

-

-

b) w pozostałych jednostkach

-

-

4. Inne inwestycje długoterminowe

-

-

161 782,10

188 900,24

161 782,10

188 900,24

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

6

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy

7

-

-

9 499 462,90

7 199 336,30

5 005 238,63

4 784 480,51

1. Materiały

655 960,61

1 283 960,40

2. Półprodukty i produkty w toku

193 529,38

210 114,40

3. Produkty gotowe

1 439 813,74

2 042 396,41

4. Towary

2 472 433,72

784 802,44

5. Zaliczki na dostawy

243 501,18

463 206,86

3 662 376,46

1 944 912,87

-

-

2. NaleŜności od pozostałych jednostek

3 662 376,46

1 944 912,87

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty

3 400 988,42

1 688 858,89

3 400 988,42

1 688 858,89

II. NaleŜności krótkoterminowe

8,9

1. NaleŜności od jednostek powiązanych

- do 12 miesięcy
- powyŜej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych świadczeń
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe

10

-

-

222 763,48

227 992,48

38 624,56

28 061,50

-

-

398 354,88

158 388,46
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1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

31.12.2007

31.12.2006

398 354,88

158 388,46

a) w jednostkach powiązanych

-

-

b) w pozostałych jednostkach

-

-

398 354,88

158 388,46

c) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
- środki pienięŜne w kasie i na rachunkach
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

11

1. Inne rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m

Nota

398 354,88

158 388,46

433 492,93

311 554,46

433 492,93

311 554,46

11 827 705,83

9 973 311,16

31.12.2007

31.12.2006

PASYWA
A. Kapitał własny
I. Kapitał zakładowy

13

II. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość
ujemna)

3 315 859,75

2 429 512,20

1 000 000,00

110 000,00

-

-

III. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

14

-

-

IV. Kapitał zapasowy

15

2 223 836,86

3 140 610,02

V. Kapitał z aktualizacji wyceny

16

1 848,34

1 848,34

VI. Pozostałe kapitały rezerwowe

17

-

-

(18 799,42)

-

1. Zysk (wielkość dodatnia)

-

-

2. Strata (wielkość ujemna)

(18 799,42)

-

108 973,97

(822 946,16)

1. Zysk netto (wielkość dodatnia)

108 973,97

-

2. Strata netto (wielkość ujemna)

-

(822 946,16)

-

-

8 511 846,08

7 543 798,96

23 667,63

8 165,80

11 667,63

8 165,80

-

-

12 000,00

-

-

-

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII. Zysk (strata) netto

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)

18

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania

21

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowa
- krótkoterminowa
II. Zobowiązania długoterminowe

22

1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
- kredyty i poŜyczki
- z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe
- inne

12 000,00

-

477 338,81

711 000,89

-

-

477 338,81

711 000,89

146 649,98

230 860,46

-

-

330 688,83

480 140,43

-

-

8 010 839,64

6 824 632,27

-

-

2. Wobec pozostałych jednostek

8 010 839,64

6 824 632,27

a) kredyty i poŜyczki

3 591 837,10

3 218 658,76

III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych

b) z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych

23

300 000,00

-

c) inne zobowiązania finansowe

1 432 984,16

1 149 835,48

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

2 380 512,77

1 979 754,53

2 380 512,77

1 979 754,53

- do 12 miesięcy
- powyŜej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

-

-

132 260,43

303 585,16

-

-

83 158,33

137 676,40
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31.12.2007

h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne

31.12.2006
-

32 152,14

90 086,85

2 969,80

3. Fundusze specjalne

-

-

-

-

1. Ujemna wartość firmy

-

-

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

-

-

11 827 705,83

9 973 311,16

IV. Rozliczenia międzyokresowe

24

P a s y w a, r a z e m

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wraz z
danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. (w zł)
Nota
I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów
i materiałów, w tym:

27

- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów
2. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów

28.1,28.2

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

29

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy (I-II)

01.01.2007
31.12.2007

01.01.2006
31.12.2006

19 409 241,65

17 183 519,92

-

-

8 622 544,94

7 851 724,20

10 786 696,71

9 331 795,72

13 811 817,60

13 024 890,26

-

-

6 949 924,72

6 249 044,34

6 861 892,88

6 775 845,92

5 597 424,05

4 158 629,66

IV. Koszty sprzedaŜy

29

1 636 938,26

1 194 450,24

V. Koszty ogólnego zarządu

29

3 311 408,65

3 310 840,82

VI. Zysk (strata) na sprzedaŜy (III-IV-V)

649 077,14

(346 661,40)

VII. Pozostałe przychody operacyjne

121 537,82

77 709,84

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

-

2 049,18

2. Dotacje

-

-

121 537,82

75 660,66

192 468,30

314 210,13

3. Inne przychody operacyjne

30

VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne

31

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VIIVIII)
X. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

32
32.1

- od jednostek powiązanych

-

-

139 390,09

161 747,00

53 078,21

152 463,13

578 146,66

(583 161,69)

35 141,65

4 032,10

-

-

-

-

6 510,06

4 032,10

- od jednostek powiązanych

-

-

3. Zysk ze zbycia inwestycji

-

-

4. Aktualizacja wartości inwestycji

-

-

28 631,59

-

473 694,37

424 291,91

429 471,97

350 556,61

- dla jednostek powiązanych

-

-

2. Strata ze zbycia inwestycji

-

-

3. Aktualizacja wartości inwestycji

-

-

44 222,40

73 735,30

139 593,94

(1 003 421,50)

-

-

2. Odsetki, w tym:

5. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki, w tym:

4. Inne
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+XXI)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. XIII.2.)

32.2

32.3
33
33.1

33.2
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01.01.2007
31.12.2007

01.01.2006
31.12.2006

1. Zyski nadzwyczajne

35

-

2. Straty nadzwyczajne

36

-

-

139 593,94

(1 003 421,50)

30 619,97

(180 475,34)

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy

37

a) część bieŜąca

-

-

-

30 619,97

(180 475,34)

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)

-

-

XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności

-

-

108 973,97

(822 946,16)

b) część odroczona

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wraz
z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. (w zł)
01.01.2007
31.12.2007
I. Kapitał własny na początek okresu (BO )
- korekty błędów podstawowych

01.01.2006
31.12.2006

2 429 512,20

3 315 859,75

(13 027,42)

-

2 416 484,78

3 315 859,75

110 000,00

110 000,00

-

-

a) zwiększenie ( z tytułu )

890 000,00

-

- wydania udziałów (emisji akcji )

890 000,00

-

-

-

I.a Kapitał własny na początek okresu (BO ) , po korektach
1. Kapitał podstawowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału podstawowego

b) zmniejszenie ( z tytułu )
- umorzenia udziałów ( akcji )

-

-

1 000 000,00

110 000,00

2. NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu

-

-

2.1. Zmiana naleŜnych wpłat na kapitał podstawowy

-

-

1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu.

a) zwiększenie ( z tytułu )

-

-

b) zmniejszenie ( z tytułu )

-

-

2.2. NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu

-

-

3. Udziały ( akcje ) własne na początek okresu

-

-

a) zwiększenie

-

-

b) zmniejszenie

-

-

3.1. Udziały (akcje ) własne na koniec okresu

-

-

4. Kapitał zapasowy na początek okresu

3 140 610,02

3 091 875,27

4.1. Zmiany kapitału zapasowego

(916 773,16)

48 734,75

a) zwiększenie ( z tytułu )

400 000,00

48 734,75

- emisji akcji powyŜej wartości nominalnej

400 000,00

-

- z podziału zysku ( ustawowo )

-

48 734,75

- przeniesienie z kapitału z akt. wyceny-zbycie środków trwałych

-

-

(1 316 773,16)

-

- pokrycia straty

(822 946,16)

-

- pokrycia środków z kapitału zapasowego na kapitał podstawowy

(400 000,00)

-

(93 827,00)

-

2 223 836,86

3 140 610,02

1 848,34

1 848,34

-

-

a) zwiększenie ( z tytułu )

-

-

b) zmniejszenie ( z tytułu )

-

-

1 848,34

1 848,34

b) zmniejszenie ( z tytułu )

- pokrycia ze środków z kapitału zapasowego zryczałt. podatku
doch.
4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
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01.01.2006
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6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

-

-

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

-

-

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

-

-

7. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na początek okresu

(822 946,16)

48 734,75

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

(822 946,16)

48 734,75

- korekty błędów podstawowych
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach
a) zwiększenie ( z tytułu )

-

-

-

48 734,75

-

-

- podziału zysku z lat ubiegłych

-

-

b) zmniejszenie ( z tytułu )

-

48 734,75

- podziału zysku 2004

-

-

- podziału zysku 2005

-

48 734,75

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

-

-

(822 946,14)

-

(18 799,42)

-

(841 745,56)

-

a) zwiększenie ( z tytułu )

-

-

b) zmniejszenie ( z tytułu )

-

-

(822 946,16)

-

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
- korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach

- pokrycia straty z lat ubiegłych (2006)
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

(18 799,42)

-

(18 799,42)

-

8. Wynik netto

108 973,97

(822 946,16)

a) zysk netto

108 973,97

(822 946,16)

-

-

3 315 859,75

2 429 512,20

3 315 859,75

2 429 512,20

7.7. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na koniec okresu

b) strata netto
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
III. Kapitał własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału
zysku

Rachunek przepływów pienięŜnych za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wraz z
danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. (w zł)
01.01.2007
31.12.2007

01.01.2006
31.12.2006

A. Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw
własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów

108 973,97

(822 946,16)

(802 557,87)

275 720,96

-

-

503 038,19

474 888,15

-

1 790,66

408 134,19

333 165,17

-

(978,18)

15 501,83

(185 680,24)

(233 785,54)

(543 846,92)

(1 717 463,59)

(381 194,13)

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŜyczek i
kredytów

272 614,98

610 355,98

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

(94 820,33)

(65 201,84)

8. Zmiana stanu naleŜności

11. Inne korekty
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
- metoda pośrednia

44 222,40

32 422,31

(693 583,90)

(547 225,20)

-

689 713,27

B. Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
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31.12.2006

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych

-

689 713,27

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

-

-

3. Z aktywów finansowych, w tym:

-

-

a) w jednostkach powiązanych

-

-

b) w pozostałych jednostkach

-

-

4 . Inne wpływy inwestycyjne

-

-

132 304,95

1 055 058,09

132 304,95

953 353,74

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

-

-

3. Na aktywa finansowe, w tym:

-

-

a) w jednostkach powiązanych

-

-

b) w pozostałych jednostkach

-

-

(132 304,95)

(365 344,82)

1 845 700,94

1 545 880,58

II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych

4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

101 704,35

C. Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału

890 000,00

2. Kredyty i poŜyczki

373 178,34

545 496,70

3. Emisja dłuŜnych papierów wartościowych

300 000,00

-

282 522,60

1 000 383,88

779 845,67

980 578,66

4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niŜ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i poŜyczek
5. Wykup dłuŜnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

-

-

93 827,00

-

-

-

84 210,48

460 217,14

-

-

-

-

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

149 451,60

154 774,04

8. Odsetki

408 134,19

333 165,17

253 534,69

-

39 813,93

-

- odsetki od zaciągniętych kredytów i poŜyczek
- odsetki od zobowiązań z tyt. leasingu
- odsetki z tyt. faktoringu
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej (I-II)

114 785,57

-

44 222,40

32 422,31

1 065 855,27

565 301,92

D. Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

239 966,42

(347 268,10)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym:

239 966,42

(347 268,10)

- zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych

-

-

F. Środki pienięŜne na początek okresu

158 388,46

505 656,56

G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/-D), w tym:

398 354,88

158 388,46

-

-

- o ograniczonej moŜliwości dysponowania
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Noty objaśniające do bilansu
Nota 1.1.
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (w zł)

31.12.2007

31.12.2006

a) koszty zakończonych prac rozwojowych

-

b) wartość firmy

-

-

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:

76 758,33

69 559,75

- oprogramowanie komputerowe

76 758,33

69 559,75

d) inne wartości niematerialne i prawne

-

-

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne

-

-

76 758,33

69 559,75

Wartości niematerialne i prawne, razem

-
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Nota 1.2.
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) NA 31.12.2007 R. (w zł)
L.p.
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Tytuł
Wartość brutto wartości
niematerialnych i prawnych
na początek okresu
Zwiększenia
-zakupy
Zmniejszenia
- sprzedaŜ
Wartość brutto wartości
niematerialnych i prawnych
na koniec okresu
Skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek
okresu
Zwiększenia
- amortyzacja za okres
Zmniejszenia
- sprzedaŜ
Skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu

koszty
zakończonych prac
rozwojowych

wartość
firmy

nabyte koncesje, patenty, licencje i
podobne wartości, w tym:
oprogramowanie
komputerowe
183 668,46
183 668,46

-

-

-

-

34 361,40
34 361,40
218 029,86

-

-

-

-

zaliczki na
wartości
niematerialne i
prawne

inne wartości
niematerialne i
prawne

Wartości
niematerialne i
prawne razem

-

-

183 668,46

34 361,40
34 361,40
218 029,86

-

-

34 361,40
34 361,40
218 029,86

114 108,71

114 108,71

-

-

114 108,71

27 162,82
27 162,82
141 271,53

27 162,82
27 162,82
141 271,53

-

-

27 162,82
27 162,82
141 271,53

9.

odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na początek okresu

-

-

-

-

-

-

-

10.
11.
12.

Zwiększenia
Zmniejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na koniec okresu
Wartość netto wartości
niematerialnych i prawnych
na koniec okresu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

76 758,33

76 758,33
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Nota 1.2a.
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) NA 31.12.2006 R. (w zł)
nabyte koncesje, patenty, licencje i
koszty
inne wartości
podobne wartości, w tym:
wartość
L.p.
Tytuł
zakończonych prac
niematerialne i
firmy
oprogramowanie
rozwojowych
prawne
komputerowe
1.
Wartość brutto wartości
198 659,47
198 659,47
niematerialnych i prawnych na
początek okresu
2.
Zwiększenia
19 089,50
19 089,50
-zakupy
19 089,50
19 089,50
3.
Zmniejszenia
34 080,51
34 080,51
- sprzedaŜ
- wyksięgowanie znaków
34 080,51
34 080,51
towarowych wytw. we wł.
zakresie
4.
Wartość brutto wartości
183 668,46
183 668,46
niematerialnych i prawnych na
koniec okresu
5.
Skumulowana amortyzacja
117 524,36
117 524,36
(umorzenie) na początek
okresu
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zwiększenia
- amortyzacja za okres
Zmniejszenia
- sprzedaŜ
- umorzenie
Skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu
odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na koniec okresu
Wartość netto wartości
niematerialnych i prawnych na
koniec okresu

29 593,86
29 593,86
33 009,51
33 009,51
114 108,71

29 593,86
29 593,86
33 009,51
33 009,51
114 108,71

zaliczki na
wartości
niematerialne i
prawne

Wartości
niematerialne i
prawne razem
-

198 659,47

-

19 089,50
19 089,50
34 080,51
34 080,51

-

183 668,46

-

117 524,36

-

-

29 593,86
29 593,86
33 009,51
33 009,51
114 108,71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69 559,75

69 559,75

- 117 -

69 559,75

Memorandum Informacyjne – HURTIMEX SA
Nota 1.3.
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA
WŁASNOŚCIOWA) (w zł)

31.12.2007

a) własne

76 758,33

b) uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub innej umowy, w tym
umowy leasingu
Wartości niematerialne i prawne, razem

31.12.2006
69 559,75

76 758,33

69 559,75

Nota 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych, zmiana stanu wartości firmy - jednostki
zaleŜne, jednostki współzaleŜne, jednostki stowarzyszone - pozycja nie występuje.
Nota 3.1.
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (w zł)
a) środki trwałe, w tym:

31.12.2007

31.12.2006

2 085 702,50

2 511 514,87

- grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu)

192 369,92

192 795,08

- budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej

561 356,72

596 635,99

1 254 378,04

1 616 698,58

- środki transportu

16 127,64

19 695,96

- inne środki trwałe

61 470,18

85 689,26

4 000,00

4 000,00

- urządzenia techniczne i maszyny

b) środki trwałe w budowie
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem

2 089 702,50

2 515 514,87
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Nota 3.2.
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) na dzień 31.12.2007 (w zł)
budynki,
grunty (w tym
urządzenia
lokale i obiekty
prawo
inŜynierii
techniczne i
uŜytkowania
lądowej i
maszyny
wieczystego)
wodnej
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu
194 920,88
725 671,96
5 478 608,44
b) zwiększenia (z tytułu nabycia)
6 149,44
22 693,56
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu
194 920,88
731 821,40
5 501 302,00
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek
okresu
2 125,80
129 035,97
3 861 909,86
f) amortyzacja za okres (z tytułu umorzenia)
425,16
41 428,71
385 014,10
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
2 550,96
170 464,68
4 246 923,96
h) odpisy z tytułu trwałej uraty wartości na początek okresu
- zwiększenia
- zmniejszenia
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu
192 369,92
561 356,72 1 254 378,04
Nota 3.2a.
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) na dzień 31.12.2006 (w zł)
grunty (w
budynki, lokale
urządzenia
i obiekty
tym prawo
techniczne i
uŜytkowania inŜynierii lądowej
maszyny
wieczystego)
i wodnej
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu
194 920,88
531 127,60
4 297 960,70
b) zwiększenia (z tytułu nabycia)
194 544,36
1 180 647,74
c) zmniejszenia (z tytułu likwidacji)
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu
194 920,88
725 671,96
5 478 608,44
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
96 080,10
3 648 381,06
f) amortyzacja za okres (z tytułu umorzenia)
2 125,80
32 955,87
364 597,22
g) umorzenie zmniejszenie z tyt. likwidacji
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
2 125,80
129 035,97
3 861 909,86
h) odpisy z tytułu trwałej uraty wartości na początek okresu
- zwiększenia
- zmniejszenia
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu
192 795,08
596 635,99 1 616 698,58
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zaliczki
na
środki
trwałe

środki
transportu

inne środki
trwałe

środki
trwałe w
budowie

294 488,16
294 488,16

310 433,58
21 220,00
331 653,58

4 000,00
4 000,00

-

7 008 123,02
50 063,00
7 058 186,02

274 792,20
3 568,32
278 360,52
16 127,64

224 744,32
45 439,08
270 183,40
61 470,18

4 000,00

0,00

4 492 608,15
475 875,37
4 968 483,52
2 089 702,50

środki
transportu

inne środki
trwałe

środki
zaliczki
trwałe w na środki
trwałe
budowie

273
42
21
294
271
2

373
93
155
310
337
42
155
224

174,16
589,09
275,09
488,16
969,86
822,34
274 792,20
19 695,96

220,19 4 000,00
145,55
932,16
433,58 4 000,00
883,42
793,06
932,16
744,32
85 689,26 4 000,00

środki trwałe
razem

środki trwałe
razem

- 5 674 403,53
- 1 510 926,74
177 207,25
- 7 008 123,02
- 4 354 314,44
445 294,29
155 932,16
- 4 492 608,15
0,00 2 515 514,87
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Nota 3.2b.
INFORMACJE O POSIADANYCH NIERUCHOMOŚCIACH
a) grunty w uŜytkowaniu wieczystym

Nr działki

ul. Elektronowa 1/3+prawo własności budynku i
innych naniesień

55/33

ul. Elektronowa 1/3
ul. 28 Płk. Strz. Kaniowskich 42

powierzchnia

Nr KW

9463 m2

115220/1

56/32

82 m2

115220/1

111

2593 m2

97327/8

razem:

wartość
wprowadzona do
ksiąg (w zł)

28 800,00
10 740,64

12 138 m2

39 540,64

b) prawo własności nieruchomości
ul. Elektronowa 1/3

56/31

811 m2

132351/3

24 061,25

ul. 28 Płk. Strz. Kaniowskich 40

108/1

1272 m2

116696/5

131 318,99

razem:

2 083 m2

155 380,24

2577 m2

270 434,05

c) prawo własności budynków
na nieruch. przy ul. Strz. Kaniowskich 42
na nieruch. przy ul. Elektronowej 1/3
razem:

326 m2

79 219,78

2 903 m2

349 653,83

Nota 3.3.
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
(w zł)

31.12.2007

31.12.2006

a) własne

1 566 486,70

1 896 020,67

519 215,80

615 494,20

b) uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub innej umowy, w
tym umowy leasingu
- leasing
Środki trwałe bilansowe, razem

519 215,80

615 494,20

2 085 702,50

2 511 514,87

Nota 3.4. Środki trwałe wykazywane pozabilansowo - pozycja nie występuje.
Nota 3.4a.
AKTYWA UśYTK. NA PODST. PR. WIECZ. UśYTK., UM. NAJMU, DZIERśAWY, LEASINGU NA DZIEŃ
31.12.2007 r.
Nazwa
1. Wartość nieruchomości
(Elektronowa 1/3)
(wycena z 24.11.2007)
2. Wartość nieruchomości (Strz.
Kaniowskich 42) z budynkami
(wycena z 05.02.2005)
3. Samochody uŜytkowane na podst.
um. Leasingu
4. Nieruchomości uŜytkowane na
podstawie najmu
-sklep Manufaktura (Łódź)
-sklep na ul. Więckowskiego (Łódź)
-magazyn przy ul. Brukowej (Łódź)
środki trwałe wykazywane
pozabilansowo, razem

nr działki

rodzaj prawa

szacowana
wartość (w zł)

działka 56/31
działka 55/33
działka 56/32

pr. własności
uŜytkowanie wieczyste
uŜytkowanie wieczyste

2 340 000,00

działka 111

uŜytkowanie wieczyste gruntu
prawo własności budynków

2 600 000,00

234 879,96
nieruchomości o
bliŜej nieznanej
wartości

5 174 879,96
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Nota 3.4b.
ZESTAWIENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKU Z OGRANICZONYM PRAWEM RZECZOWYM
Nr umowy
kredytowej
/gwarancyjnej
196/G/2001 Nordea Bank

kwota kredytu
(w zł)

rodzaj skł. majątku

wartość ograniczonego prawa rzeczowego Nr umowy zastawu lub przewłaszczenia

(w zł)

320 000,00 Barwiarka Thies nr fabr. 22414 nr inw. ST 5/555/50

81 536,00

424/2001

zastaw

Wykurczarka Ruck Nr fabr. 2-97119 Nr inw. ST
5/555/55

182 462,00

425/2001

zastaw

Barwiarka Scholl Nr fabr.96096 Nr inw.ST 5/555/39

210 444,00

422/2001

Zastaw

62 435,00

423/2001

Zastaw

Towary handlowe z importu, Brukowa 8

340 000,00

15/2004

Zastaw

Wyroby gotowe, surowce, Strz.Kaniow.42

250 000,00

36/2004

Zastaw

Barwiarka Thies Nr fabr.22296 Nr inw. ST5/555/49

hipoteka kaucyjna
FKO-PLN-OLOD105-000010 Nordea
Bank

867200600100013
0/00 ING Bank
Śląski

330 000,00

1 100 000 hipoteka kaucyjna na nieruchomości - ul. Elektronowa
1/3

Hipoteka

1 100 000,00

Wirówka do wyrobów włókienniczych Nr fabr. 55633
Nr inw. ST 5/555/47

7 620,82

2/2005

przewłaszczenie

Maszyny do przeprow. badań laboratoryjnych Nr
fabr.8FA-930-97 Nr inw. St 5/555/44

4 754,02

2/2005

przewłaszczenie

Maszyna laboratoryjna"Brazzoli" Nr fabr.552 1985 Nr
inw. ST 5/555/51

2 744,40

2/2005

przewłaszczenie

Suszarka "Schromm" Nr fabr. 3206 Nr inw. ST
5/555/46

19 398,48

2/2005

przewłaszczenie

Suszarko-wykurczarka Comptex Rom "Ferraro" Nr
fabr. 4291 Nr inw. ST 5/555/58

90 484,26

2/2005

przewłaszczenia

Barwiarka "Laip" Nr fabr. 661 Nr inw. ST 5/555/63

59 415,88

2/2005

przewłaszczenie

Draparka"Mario Crosta" Nr fabr.8041 Nr inw. ST
5/555/57

176 792,01

2/2005

przewłaszczenie

zapasy wyrobów got. surowce -Brukowa 8, Strz.
Kaniowskich 42(magazyn 13 i 15)

1 100 000,00

29/2005

zastaw

8672006008000246/02

zastaw

400 000,00 hipoteka zwykła na nieruchomości - Strz. Kaniow. 42
Łódź

400 000,00

Kotłownia kontenerowa z wyposaŜeniem Nr fabr.
84389 Nr Inw.ST 3/313/1

360 000,00
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ZESTAWIENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKU Z OGRANICZONYM PRAWEM RZECZOWYM
Gwarancja
1074/05/k ING
Bank Śląski
132/k/04 ING
Bank Śląski

11 072,00 OdzieŜ z kolekcji Tup Tup
EUR

70 306,20

zastaw

2 310 000,00 hipoteka kaucyjna na nieruchomości - Strz.
Kaniow.42, Łódź

2 200 000,00

OdzieŜ z kolekcji Tup Tup Łódź, Brukowa 8

nie mniej niŜ 900 000,00

57/z/04

zastaw

352 700,00

8672006008000413/06

zastaw

Suszarka-stabilizator"Novakust" Nr fabr. 515 Nr inw.
ST 5/555/030

67 500,00

8672006008000413/07

zastaw

Barwiarka ciśnieniowa"Thies" Nr fabr. 19939 Nr Inw.
ST 5/555/24

143 000,00

8672060080000413/08

zastaw

Suszarka-stabilizator"Bruckner" Nr fabr. 154287 Nr
inw. ST 5/555/031

Działka przy ul.
Strz. Kaniowskich
40

8672005005000344/04

hipoteka zwykła na rzecz gminy Łódź(rozłoŜona na
raty część zobowiązań za zakup działki

52 875,00
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Nota 4. NaleŜności długoterminowe -pozycja nie występuje.
Nota 5. Inwestycje długoterminowe nie występują
Nota 6.1.
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU
DOCHODOWEGO (w zł)

31.12.2007

31.12.2006

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek
okresu, w tym:

188 900,24

5 205,00

- odniesionych na wynik finansowy

188 900,24

5 205,00

- odniesionych na kapitał własny

-

-

- odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

-

-

2. Zwiększenia

75 144,15

189 053,54

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŜnicami
przejściowymi (z tytułu)

75 144,15

189 053,54

- powstania róŜnic przejściowych z tyt. róŜnic kursów walut

2 229,85

- powstania róŜnic przejściowych z tyt. wynagrodzeń i składek ZUS
- powstania róŜnic przejściowych z tyt.świadczeń na rzecz pracow.

2 697,00
17 960,15

5 578,57

69,46

- powstania róŜnic przejściowych z tyt. odp. aktual. naleŜności

15 526,26

20 151,67

- powstania róŜnic przejściowych z tyt. odp. aktual. wartość zapasów wyroby gotowe

26 337,93

3 678,20

- powstania róŜnic przejściowych z tyt. odp. aktual. wartość zapasów towary handlowe

11 489,56

3 984,42

- powstania róŜnic przejściowych z tyt. odp. aktual. wartość zapasów materiały

11 701,98

2 917,64

2 280,00

-

- powstania róŜnic przejściowych z tytułu rezerwy na badanie bilansu
b) odniesionych na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową

-

c) odniesionych na kapitał własny w związku z uj. róŜnicami przejściowymi

-

-

d) odniesionych na kapitał własny w związku ze stratą podatkową

-

-

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z
ujemnymi róŜnicami przejściowymi (z tytułu)

-

-

3. Zmniejszenia

137 595,00

102 262,29

5 358,30

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŜnicami
przejściowymi (z tytułu)

76 828,29

5 358,30

- odwrócenia się róŜnic przejściowych z BO i utworzonych w okresie
sprawozdawczym

62 326,01

-

- rozwiązanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (wpłaty
klientów)

10 373,50

145,00

4 128,78

5 213,30

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z
tytułu)

25 434,00

-

- wykorzystanie straty podatkowej

- wykorzystanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
(umorzone postępowania)

25 434,00

-

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŜnicami
przejściowymi (z tytułu)

-

-

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

-

-

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z
ujemnymi róŜnicami przejściowymi (z tytułu)

-

-

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec
okresu, razem:

161 782,10

188 900,24

a) odniesionych na wynik finansowy

161 782,10

188 900,24

b) odniesionych na kapitał własny

-

-

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

-

-
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Nota 6.1a. Ujemne róŜnice przejściowe (w zł) - tytuły

Wyszczególnienie

- odpisy aktualizujące naleŜności

Data
realizacji

20 151,67

111 450,83

21 175,65

2010

-

12 000,00

2 280,00

2008

- rezerwa na badanie bilansu
- ujemne róŜnice kursowe

Wartość
aktywu
(19%) na
koniec
okresu
31.12.2007

Wartość
Wartość
tytułu na
tytułu na
początek
koniec
okresu
okresu
01.01.2007 31.12.2007

2 543,70

11 783,40

2 238,85

2008

137 595,00

590 319,17

112 161,00

2009

- aktualizacja wartości zapasów

10 580,26

125 929,53

23 926,60

2010

- wynagrodzenia i składki ZUS, świadczenia na rzecz
pracowników

18 029,61

- straty podatkowe z lat ubiegłych

-razem

-

-

188 900,24 851 482,93

2007

161 782,10

Nota 6.2. Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują.
Nota 7
ZAPASY (w zł)
a) materiały
- odpis aktualizujący wartość materiałów
- odchylenia od cen ewidencyjnych
- materiały netto

31.12.2007

31.12.2006

662 897,33

1 299 316,40

(7 637,23)

(15 356,00)

700,51

-

655 960,61

1 283 960,40

1 543 462,77

2 063 909,79

- odpis aktualizujący wartość produktów

(61 876,43)

(19 358,97)

- odchylenia od cen ewidencyjnych

(41 772,60)

(2 154,41)

1 439 813,74

2 042 396,41

c) półprodukty i produkty w toku

211 299,20

210 114,40

- odpis aktualizujący wartość półproduktów i produktów w toku

(17 769,82)

- półprodukty i produktu w toku netto

193 529,38

b) produkty gotowe

- produkty netto

d) towary
- odpis aktualizujący wartość towarów
- odchylenia od cen ewidencyjnych
- towary netto
e) zaliczki na dostawy
Zapasy, razem

-

2 548 210,95

802 950,89

(38 646,08)

(20 970,62)

(37 131,15)

2 822,17

2 472 433,72

784 802,44

243 501,18

463 206,86

5 005 238,63

4 784 480,51

Nota 8.1.
NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (w zł)
a) od jednostek powiązanych

31.12.2007

31.12.2006
-

-

b) naleŜności od pozostałych jednostek

3 662 376,46

1 944 912,87

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

3 400 988,42

1 688 858,89

3 400 988,42

1 688 858,89

- do 12 miesięcy
- powyŜej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
oraz innych świadczeń
- inne (wg tytułów)

222 763,48

227 992,48

38 624,56

28 061,50

- rozrachunki z pracownikami z tyt. zaliczek, telefonów, pozostałe

10 305,76

- pozostałe - kaucje

28 318,80

- dochodzone na drodze sądowej
NaleŜności krótkoterminowe netto, razem
odpisy aktualizujące wartość naleŜności
NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem

-

-

28 061,50
-

3 662 376,46

1 944 912,87

111 450,83

118 632,46

3 773 827,29

2 063 545,33
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Nota 8.2.
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ
NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH (w zł)

31.12.2007

31.12.2006

Stan na początek okresu

118 632,46

83 100,94

a) zwiększenia (z tytułu)

69 146,12

106 061,41

- na naleŜności

69 146,12

106 061,41

b) zmniejszenia (z tytułu)

76 327,75

70 529,89

- zapłata naleŜności

54 597,29

17 428,30

- umorzenie postępowania egzekucyjnego

21 730,46

53 101,59

111 450,83

118 632,46

Stan odpisów aktualizujących wartość naleŜności
krótkoterminowych na koniec okresu
Nota 8.3.
NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA
WALUTOWA) (w zł)
a) w walucie polskiej

31.12.2007

31.12.2006

3 059 287,14

1 408 778,55

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

603 089,32

536 134,32

b1. jednostka/waluta 1 / EUR

115 382,98

18 960,57

zł

413 301,84

72 641,74

77 941,47

159 248,44

b2. jednostka/waluta 1 / USD
zł
NaleŜności krótkoterminowe, razem

189 787,48

463 492,58

3 662 376,46

1 944 912,87

Nota 8.4.
NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O
POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

31.12.2007

31.12.2006

(w zł)
a) do 1 miesiąca

565 736,39

833 329,32

b) powyŜej 1 miesiąca do 3 miesięcy

849 941,61

204 410,78

c) powyŜej 3 miesięcy do 6 miesięcy

643 287,01

d) powyŜej 6 miesięcy do 1 roku

-

-

-

e) powyŜej 1 roku

495 770,13

f) naleŜności przeterminowane

957 704,11

769 751,25

3 512 439,25

1 807 491,35

111 450,83

118 632,46

3 400 988,42

1 688 858,89

NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
g) odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu dostaw i usług
NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)

-

Z normalnym tokiem sprzedaŜy związane są przedziały czasowe spłacania naleŜności od 7 dni do 90
dni.
Nota 8.4.1.
NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE
(BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEśNOŚCI NIE SPŁACONE W
OKRESIE (w zł):

31.12.2007

31.12.2006

a) do 1 miesiąca

509 244,59

469 171,27

b) powyŜej 1 miesiąca do 3 miesięcy

259 800,52

139 096,90

c) powyŜej 3 miesięcy do 6 miesięcy

64 879,59

11 588,13

d) powyŜej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyŜej 1 roku
NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem
(brutto)
f) odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu dostaw i usług,
przeterminowane
NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem
(netto)

13 767,57

20 704,31

110 011,84

129 190,64

957 704,11

769 751,25

111 450,83

118 632,46

846 253,28

651 118,79
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Nota 9.
1. NaleŜności sporne oraz naleŜności przeterminowane (w zł)

31.12.2007

31.12.2006

z tytułu dostaw, robót i usług

-

-

inne

-

-

-

-

-

-

2. NaleŜności sporne nie objęte odpisami i wykazane jako naleŜności
dochodzone na drodze sądowej (z tytułu):
dostaw, robót i usług
inne

-

3. NaleŜności sporne i przeterminowane objęte odpisami

-

111 450,83

118 632,46

111 450,83

118 632,46

dostaw, robót i usług
inne

-

4. NaleŜności przeterminowane nie objęte odpisami (nie będące
przedmiotem sporu)

-

846 253,28

651 118,79

846 253,28

651 118,79

dostaw, robót i usług
inne
5. NaleŜności wątpliwe objęte odpisami (nieprzeterminowane)
dostaw, robót i usług

-

-

-

-

-

inne
6. NaleŜności wątpliwe nie objęte odpisami (nieprzeterminowane)

-

-

-

-

-

Nota 10.1.
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (w zł)

31.12.2007

31.12.2006

a)środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne

398 354,88

158 388,46

- środki pienięŜne w kasie i na rachunkach

398 354,88

158 388,46

-

-

- inne środki pienięŜne
- inne aktywa pienięŜne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

-

-

398 354,88

158 388,46

Nota 10.2. Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura
walutowa) - pozycja nie występuje.
Nota 10.3. Papiery wartościowe, udziały
zbywalności) - pozycja nie występuje.

i

inne

krótkoterminowe

aktywa

finansowe

(wg

Nota 10.4. Udzielone poŜyczki krótkoterminowe (struktura walutowa) - pozycja nie występuje.
Nota 10.5.
ŚRODKI PIENIĘśNE I INNE AKTYWA PIENIĘśNE
(STRUKTURA WALUTOWA) (w zł)
a) w walucie polskiej

31.12.2007

31.12.2006

346 926,87

152 878,35

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

51 428,01

5 510,11

b1. jednostka/waluta 1 / EUR

13 501,12

1 085,14

zł

48 361,01

4 070,17

b2. jednostka/waluta 1 / USD

1 259,55

462,09

zł

3 067,00

1 439,94

398 354,88

158 388,46

Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne, razem

Nota 10.6. Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju) - pozycja nie występuje.

Nota 10.7. Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa) - pozycja nie występuje.
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Nota 11.
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

(w zł)
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

31.12.2007

31.12.2006

259 725,30

194 944,08

- ubezpieczenia majątkowe

23 997,04

25 041,62

- pozostałe koszty opłacone "z góry"

12 160,00

25 032,24

- prenumerata

1 790,87

1 407,02

-opł. za stronę internetową itp.

1 111,46

- koszty przygotowania kolekcji W/L 2007

583,37

-

26 365,74

- koszty przygotowania kolekcji W/L 2007 towar

-

63 344,75

- koszty przygotowania kolekcji J/Z 2006 towar

-

5 231,18

- koszty przygotowania kolekcji J/Z 2007

-

47 447,01

- koszty przygotowania kolekcji J/Z 2007 towar

23 181,40

- koszty przygotowania kolekcji W/L 2008

40 308,93

-

112 017,76

-

43 377,91

-

- koszty przygotowania kolekcji W/L 2008 towar
- koszty przygotowania kolekcji J/Z 2008
- koszty przygotowania kolekcji J/Z 2008 towar

491,15

1 779,93

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

-

173 767,63

116 610,38

- koszty zwiazane z przygotowaniem do wejścia na
NewConnect

96 483,00

- odsetki Bre Leasing

58 044,79

96 663,07

- krótkot. rozl. kosztów finansowych (konto 642-000)

19 239,84

19 947,31

- pozostałe (wg tytułów)

-

-

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem

-

433 492,93

311 554,46

Nota 12
Łączna kwota odpisów aktualizujących (w zł)

31.12.2007

31.12.2006

kwota odpisów aktualizująca wartość zapasów

125 925,56

55 685,59

odwrócenie odpisu aktual. wartość zapasów

125 925,56

55 685,59

kwota odpisów aktualizująca wartość naleŜności

111 450,83

118 632,46

54 597,29

17 428,30

odwrócenie odpisów aktualizujących naleŜności ( rozwiązany
odpis)
w tym odniesionych bezpośrednio na kapitał własny:

-

-

Nota 13
KAPITAŁ ZAKŁADOWY NA 31.12.2007
Liczba udziałów w sztukach
20

razem

wartość nominalna
udziałów w zł

łączna wartość nominalna
udziałów w zł

sposób pokrycia
kapitału

500

10 000,00

gotówka

200

500

100 000,00

55.400 zł wierzytelność
pienięŜna, 44.600
zł - gotówka

800

500

400 000,00

gotówka

980

500

490 000,00

gotówka

2000

500

1 000 000,00

prawo do
dywidendy

od dnia
rejestracji
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KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Imię i nazwisko/ Nazwa Udziałowca

ilość
udziałów

wartość 1
udziału

wartość udziałów

Bogdan Kopeć

913,00

500,00 zł

456 500,00 zł

Krystyna Kopeć

249,00

500,00 zł

124 500,00 zł

Jarosław Kopeć

249,00

500,00 zł

124 500,00 zł

Marcin Kopeć

249,00

500,00 zł

124 500,00 zł

DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. Private Equity Fund SKA

200,00

500,00 zł

100 000,00 zł

ElŜbieta Waliniak

60,00

500,00 zł

30 000,00 zł

Krzysztof Wróbel

80,00

500,00 zł

razem:

40 000,00 zł

2 000,00

ZMIANY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO (w zł)

1 000 000,00 zł

31.12.2007

31.12.2006

Kapitał zakładowy na początek okresu

110 000,00

110 000,00

- zwiększenia

890 000,00

-

- zmniejszenia
Kapitał zakładowy na koniec okresu

-

-

1 000 000,00

110 000,00

Nota 14.1. Udziały własne - pozycja nie występuje.

Nota 14.2. Udziały Emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych - pozycja nie
występuje.

Nota 15
KAPITAŁ ZAPASOWY (w zł)

31.12.2007

31.12.2006

a) ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej

-

-

b) utworzony ustawowo

-

-

c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą
ustawowo (minimalną) wartość

2 223 836,86

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników

-

e) inny (wg rodzaju)
Kapitał zapasowy, razem

3 140 610,02
-

2 223 836,86

3 140 610,02

Nota 16.
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY (w zł)
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych

31.12.2007

31.12.2006

1 848,34

1 848,34

b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym

-

-

- z wyceny instrumentów zabezpieczających

-

-

c) z tytułu podatku odroczonego

-

-

d) róŜnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

-

-

e) inny (wg rodzaju)

-

-

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

1 848,34

1 848,34

Nota 17. Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia) - pozycja nie występuje.
Nota 18. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu) - pozycja nie występuje.
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Nota 21.1.
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO
PODATKU DOCHODOWEGO (w zł)

31.12.2007

31.12.2006

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
początek okresu, w tym:

8 165,80

4 945,80

a) odniesionej na wynik finansowy

8 165,80

4 945,80

- saldo z roku ubiegłego

8 165,80

4 945,80

-

-

b) odniesionej na kapitał własny
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

-

-

2. Zwiększenia

11 484,63

8 159,50

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich
róŜnic przejściowych (z tytułu)

11 484,63

8 159,50

- powstania róŜnic przejściowych z tyt. róŜnic kursów walut

11 484,63

8 159,50

-

-

-

-

3. Zmniejszenia

7 982,80

4 939,50

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi
róŜnicami przejściowymi (z tytułu)

7 982,80

4 939,50

- rozwiązania rezerwy

3 147,30

156,90

- wykorzystanie rezerwy z tyt. prowizji od kredytów

4 835,50

4 782,60

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi róŜnicami
przejściowymi (z tytułu)
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w
związku z dodatnimi róŜnicami przejściowymi (z tytułu)

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi róŜnicami
przejściowymi (z tytułu)

-

-

c) odniesione na wartość firmy lub ujemna wartość firmy w
związku z dodatnimi róŜnicami przejściowymi (z tytułu)

-

-

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
koniec okresu, odniesionej na wynik finansowy, razem

11 667,63

8 165,80

a) odniesionej na wynik finansowy

11 667,63

8 165,80

b) odniesionej na kapitał własny

-

- saldo z lat ubiegłych

-

-

-

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

-

-

Nota 21.1a. Dodatnie róŜnice przejściowe (w zł)

Wyszczególnienie

Wartość na
początek okresu
01.01.2007

Wartość na koniec
okresu
31.12.2007

Data realizacji

- dodatnie róŜnice kursowe

3 330,30

11 667,63

2008

- prowizje od kredytów

4 835,50

-

2007

8 165,80

11 667,63

Razem

Nota 21.2. Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg
tytułów) - pozycja nie występuje

Nota 21.3. Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg
tytułów) - pozycja nie występuje.

Nota 21.4. Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) - pozycja nie
występuje.
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Nota 21.5.
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH
(WG TYTUŁÓW) (w zł)

31.12.2007

a) stan na początek okresu

31.12.2006
-

b) zwiększenia (z tytułu)

-

12 000,00

- na gratyfikacje naleŜne odbiorcom

-

-

-

12 000,00

-

- na przyszłe zobowiązania z tytułu odsetek
- na przyszłe koszty

-

-

c) wykorzystanie (z tytułu)

-

d) rozwiązanie (z tytułu)

-

-

e) stan na koniec okresu

-

12 000,00

-

Nota 22.1.
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (w zł)

31.12.2007

31.12.2006

a) wobec pozostałych jednostek

477 338,81

711 000,89

- kredyty i poŜyczki

146 649,98

230 860,46

- umowy leasingu finansowego

330 688,83

480 140,43

477 338,81

711 000,89

Zobowiązania długoterminowe, razem
Nota 22.2.
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY (w zł)

31.12.2007

a) powyŜej 1 roku do 3 lat

31.12.2006

477 338,81

679 215,26

b) powyŜej 3 do 5 lat

-

31 785,63

c) powyŜej 5 lat

-

-

477 338,81

711 000,89

Zobowiązania długoterminowe, razem
Nota 22.3.
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

(w zł)

31.12.2007

a) w walucie polskiej

477 338,81

711 000,89

-

-

477 338,81

711 000,89

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
Zobowiązania długoterminowe, razem

31.12.2006

Nota 22.4.
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTRMINOWE Z TYTUŁY KREDYTÓW I POśYCZEK

Nazwa jednostki/ siedziba/nr umowy

ING Bank Śląski
SA/Katowice/8672006001000130/000część długoterminowa

kwota kredytu wg
umowy/kwota
pozostała do spłaty
(w zł)

zabezpieczenie

400.000/
146.649,98

hipoteka na
nieruch., zastaw
na maszynie

Nota 22.5. Zobowiązania długoterminowe
finansowych nie występują.

z

tytułu

termin
spłaty

warunki
oprocentowania

WIBOR dla
depozytów
04.05.2011
miesięcznych +
2%

wyemitowanych

dłuŜnych

instrumentów

Zobowiązania warunkowe z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń nie występują.
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Nota 23.1.
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (w zł)

31.12.2007

31.12.2006

a) wobec pozostałych jednostek

8 010 839,64

6 824 632,27

- kredyty i poŜyczki

3 591 837,10

3 218 658,76

- z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych

300 000,00

- z tytułu dywidend

-

-

- inne zobowiązania finansowe, w tym:

1 432 984,16

- odsetek od wyemitowanych obligacji

1 149 835,48

-

- factoring

1 282 906,48

- leasingu finansowego
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy

1 000 383,88

150 077,68

149 451,60

2 380 512,77

1 979 754,53

2 380 512,77

1 979 754,53

- powyŜej 12 miesięcy

-

- zaliczki otrzymane na dostawy

132 260,43

- zobowiązania wekslowe

303 585,16

-

- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

137 676,40

-

32 152,14

90 086,85

2 969,80

- z tytułu wynagrodzeń
- inne (wg tytułów)
- rozrachunki z pracownikami (inne niŜ wynagrodzenia)
- towarzystw ubezpieczeń majątkowych
- pozostałe

-

83 158,33

-

344,20

1 329,60

2 625,60

88 757,25

Zobowiązania krótkoterminowe, razem

-

8 010 839,64

6 824 632,27

31.12.2007

31.12.2006

Nota 23.2.
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej (w zł)
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta 1 / EUR
zł

7 482 534,54

6 312 075,73

528 305,10

513 556,54

16 311,57

100 516,97

58 428,04

385 100,63

b2. jednostka/waluta 1 / USD

192 967,99

44 135,34

zł

469 877,06

128 455,91

Nota 23.3.
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁY KREDYTÓW I POśYCZEK
kwota kredytu wg
umowy/kwota
pozostała do
spłaty (w zł)

zabezpieczenie

termin
spłaty

320.000/
301.298,40

zastaw na
maszynach

31.08.2008
(kredyt
odnawialny)

WIBOR dla
depozytów
miesięcznych +
2,5%

Nordea Bank SA/Gdynia/ FKO-PLNOLOD1-05-000010

980.000/
896.328,22

hipoteka na
nieruch,
przewłaszczenie
maszyn, zastaw
na wyr. gotowych

31.08.2008
(kredyt
odnawialny)

WIBOR dla
depozytów
miesięcznych +
1,7%

ING Bank Śląski
SA/Katowice/132/k/04

2.310.000/
2.310.000

hipoteka na
nieruch., zastaw
na maszynie

30.05.2008
(kredyt
odnawialny)

WIBOR dla
depozytów
miesięcznych +
2,25%

ING Bank Śląski
SA/Katowice/8672006001000130/00część krótkoterminowa

400.000/
84.210,48

hipoteka na
nieruch., zastaw
na maszynie

04.05.2011

WIBOR dla
depozytów
miesięcznych +
2%

Nazwa jednostki/ siedziba/nr umowy

Nordea Bank SA/ Gdynia /
196/G/2001

warunki
oprocentowania
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Nota 23.4.
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUśNYCH INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH
Obligacje zwykłe na okaziciela
- wartość nominalna (w zł)

1 000,00

- termin wykupu

23.01.2009

- okres odsetkowy

6 miesięcy

- warunki oprocentowania

śr. stopa WIBOR-6M+3 punkty procentowe

- wariant wykupu przed terminem

wart. nominalna + 4%

- zabezpieczenia
- inne

zastaw na akcjach
moŜliwość zaliczenia wierzytelności z tytułu wykupu obligacji na
poczet ceny zakupu kolejnych nabywanych obligacji

Nota 24.1. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - pozycja nie występuje.

Nota 24.2. Inne rozliczenia międzyokresowe - pozycja nie występuje.

Nota 25. Dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej
wartości księgowej na jedna akcję - pozycja nie występuje.

Noty objaśniające do pozycji pozabilansowych

Nota 26.1. NaleŜności warunkowe - pozycja nie występuje.

Nota 26.2. Zobowiązania warunkowe - pozycja nie występuje.

Noty objaśniające do rachunku zysków i strat
Nota 27.1.
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA
RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) (w zł)

01.01.2007
31.12.2007

sprzedaŜ produkcji własnej

6 175 051,45

4 778 465,28

- sprzedaŜ na rynek krajowy

5 038 524,87

3 664 320,50

- sprzedaŜ na eksport

1 136 526,58

1 114 144,78

2 447 493,49

3 073 258,92

sprzedaŜ usług
- usługi wykańczania dzianin na eksport
- usługi wykańczania dzianin w kraju
- pozostałe usługi
ogółem przychody ze sprzedaŜy:

01.01.2006
31.12.2006

73 149,07

142 698,15

1 307 591,16

2 866 880,43

1 066 753,26

63 680,34

8 622 544,94

7 851 724,20

Nota 27.2.
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW - STRUKTURA
TERYTORIALNA (w zł)

01.01.2007
31.12.2007

01.01.2006
31.12.2006

- sprzedaŜ na rynek krajowy

7 412 869,29

- sprzedaŜ na eksport

1 209 675,65

1 256 842,93

8 622 544,94

7 851 724,20

Razem:

6 594 881,27
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Nota 28.1.
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) (w zł)

01.01.2007
31.12.2007

- działalność handlowa

10 786 696,71

9 331 795,72

8 528 873,38

8 304 239,78

- sprzedaŜ towarów handlowych na rynek krajowy
- sprzedaŜ towarów handlowych na eksport
ogółem przychody ze sprzedaŜy:

01.01.2006
31.12.2006

2 257 823,33

1 027 555,94

10 786 696,71

9 331 795,72

Nota 28.2.
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW STRUKTURA TERYTORIALNA (w zł)
- sprzedaŜ na rynek krajowy
- sprzedaŜ na eksport
razem:

01.01.2007
31.12.2007

01.01.2006
31.12.2006

8 528 873,38

8 304 239,78

2 257 823,33

1 027 555,94

10 786 696,71

9 331 795,72

Nota 29.
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU (w zł)
a) amortyzacja

01.01.2007
31.12.2007

01.01.2006
31.12.2006

503 038,19

474 888,15

b) zuŜycie materiałów i energii

3 860 981,52

3 961 535,78

c) usługi obce

3 900 188,05

3 008 305,06

d) podatki i opłaty

177 807,71

164 064,79

e) wynagrodzenia

2 291 258,71

2 543 215,81

f) narzuty na wynagrodzenia

549 494,43

513 445,29

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)

396 728,62

484 537,25

- koszty podróŜy słuŜbowych

196 717,07

317 353,97

- pozostałe koszty

200 011,55

167 183,28

11 679 497,23

11 149 992,13

− zmiana stanu robót w toku i wyrobów gotowych

643 933,91

131 569,39

− zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów powiązanych z
zespołem "4"

(64 781,22)

(75 412,15)

− wyroby gotowe przekazane na reprezentację i reklamę, potrzeby
własne

(11 036,98)

(3 685,73)

− ostroŜna wycena wyrobów gotowych

(79 646,25)

(19 358,97)

Koszty według rodzaju, razem

− wyroby gotowe - zagubione przesyłki

-

− darowizny wyrobów gotowych

(4 261,43)

− nadwyŜka niedoborów na nadwyŜkami inwentaryzacyjnymi
wyrobów gotowych odniesionych na poz. koszty operacyjne

(2 587,80)

− błąd podstawowy
− wykończenie dzianiny na potrzeby własne

(7 811,70)

(144,86)
(788,47)
-

(255 034,13)

(427 835,94)

11 898 271,63

10 754 335,40

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

6 949 924,72

6 249 044,34

Koszty sprzedaŜy

1 636 938,26

1 194 450,24

Koszty ogólnego zarządu

3 311 408,65

3 310 840,82

Razem
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Nota 30.
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE (w zł)
a) przychody z rozwiązanego odpisu aktual. na naleŜności
b) przychody z rozwiązanego odpisu aktual. wartość
zapasów
c) nadwyŜki inwentaryzacyjne

01.01.2007
31.12.2007

01.01.2006
31.12.2006

54 597,29

17 428,30

190 437,70

-

11 309,27
443,59

1 105,14

16,32

3,98

f) pozostałe przychody operacyjne, w tym:

55 171,35

56 389,12

- zobow. przedawnione

14 510,27

37 129,42

- zwrócone przez dłuŜników koszty procesowe

13 146,51

9 785,53

- odszkodowania

9 201,41

1 568,61

- noty kredytowe za błędy jakościowe

8 568,85

7 872,22

- zwrot VAT u niemieckiego z fv za targi

8 394,54

-

548,36

-

54,50

-

d) wzory otrzymane nieodpłatnie
e) zaokrąglenia VAT i innych końcówek od naleŜności i
zobowiązań

- korekty zakupu dotyczące 2006 roku
- zwrot nadpłaty podatku PIT 4 za lata 2003-2005

43,03

- końcówki od naleŜności i zobowiązań
g) sprzedaŜy środków trwałych
h) inne
- uzgodnienie z prezentacją w RZiS - rozwiązana rezerwa
na odpisy aktual. wartość zapasów
Razem przychody operacyjne

33,34

703,88

- obciąŜenia agenta za niedobory

-

-

2 049,18

-

734,12

(190 437,70)
121 537,82

77 709,84

Nota 31.
INNE KOSZTY OPERACYJNE (w zł)
- pozostałe koszty oper. z tyt. odp. aktual. wart. zapasów

01.01.2007
31.12.2007

01.01.2006
31.12.2006

260 681,67

55 685,59

-pozostałe koszty oper. z tyt. odp. aktual.naleŜności

69 146,12

106 061,41

- niedobory magazynowe

11 313,22

- darowizny
- kary
- koszty sądowe - roszczenia sporne
- koszty napraw powypadkowych
- wypłacone odszkodowanie

9 690,79
439,55
1 134,39

10 456,28
1 000,00
2 695,14
-

96,41

57,27

- cło i vat od braków ilościowych

8 431,86

1 787,63

- składki na rzecz związku wiązku
Pracodawców Przemysłu Lekkiego

2 000,00

1 800,00

902,88

118 846,80

43,58

31,42

- przedawnione, umorzone naleŜności
- końcówki on zobowiązań i naleŜności
- zaokrąglenia końcówek vat
- koszty lat ubiegłych
- vat nie odliczony
- świadczenia na rzecz pracowników
- zaginione paczki
- rezerwa z tyt. kosztów badania bilansu
- wyksięgowanie nieumorzonego znaku towarowego
- uzgodnienie z prezentacją w RZiS - rozwiązana rezerwa
na odpisy aktual. wartość zapasów
Razem pozostałe koszty operacyjne

4,08

4,86

1 623,26

11 158,32

5 000,56

1 126,79

397,63

1 916,03

12 000,00
(190 437,70)
192 468,30

511,59
1 071,00
314 210,13

- 134 -

Memorandum Informacyjne – HURTIMEX SA

Odpisy aktualizujące wartość zapasów tworzone są na te zapasy, które są trudno zbywalne i ustalona cena
sprzedaŜy przewyŜsza koszt wytworzenia.
Ze względu na specyfikę tworzenia i rozwiązywania odpisów aktualizujących wartość zapasów, przychody z
tytułu rozwiązania odpisów (190.437,70)

i koszty z tytułu utworzenia odpisu aktualizującego (260.681,67)

zaprezentowane zostały w RZiS "per saldo" po stronie kosztów w wysokości 70 243,97.
Z uwagi na bardzo szeroki i rozdrobniony asortyment spółka nie jest w stanie prowadzić ewidencji tych
wyrobów, towarów, materiałów, które były objęte odpisem aktualizującym ich wartość a następnie zostały
sprzedane. Dlatego na dzień bilansowy zostaje utworzony odpis aktualizacyjny wartość zapasów, który w ciągu
następnego roku jest rozwiązywany co miesiąc w wysokości 1/12 jego wartości. Pod koniec roku ponownie na
podstawie analizy stanu zapasów tworzony jest odpis aktualizujący wartość wyrobów, towarów, materiałów.
Nota 32.
PRZYCHODY FINANSOWE RAZEM (w zł)
a) przychody z tyt. odsetek
b) przychody z tyt. nadwyŜki dodatnich róŜnic kursowych nad
ujemnymi
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem

01.01.2007
31.12.2007

01.01.2006
31.12.2006

6 510,06

4 032,10

28 631,59

-

35 141,65

4 032,10

Nota 32.1. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach nie występują.

Nota 32.2.
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYT. ODSETEK (w zł)

01.01.2007
31.12.2007

a) przychody z tyt. udzielonych poŜyczek
b) pozostałe odsetki
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem

01.01.2006
31.12.2006
-

-

6 510,06

4 032,10

6 510,06

4 032,10

Nota 32.3.
INNE PRZYCHODY FINANSOWE (w zł)
a) dodatnie róŜnice kursowe

01.01.2007
31.12.2007

01.01.2006
31.12.2006

103 685,05

27 327,68

zrealizowane

43 238,80

16 194,50

niezrealizowane

60 446,25

11 133,18

b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)

-

-

c) pozostałe w tym

-

-

(75 053,46)

(27 327,68)

28 631,59

0,00

d) uzgodnienie z prezentacją w RZiS (róŜnica między róŜnicami
kursów walut dodatnimi i ujemnymi)
Inne przychody finansowe, razem
Nota 33.
KOSZTY FINANSOWE RAZEM (w zł)
a) nadwyŜka ujemnych róŜnic kursowych
b) prowizje i opłaty od kredytów, prowizje bankowe
c) odsetki
Koszty finansowe, razem

01.01.2007
31.12.2007

01.01.2006
31.12.2006
-

41 312,99

44 222,40

32 422,31

429 471,97

350 556,61

473 694,37

424 291,91
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Nota 33.1.
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK (w zł)
-odsetki od kredytów i poŜyczek
-odsetki od leasingu
-odsetki od factoringu
-pozostałe odsetki
razem

01.01.2007
31.12.2007

01.01.2006
31.12.2006

253 534,69

197 660,96

39 813,93

33 964,00

114 785,57

101 540,21

21 337,78

17 391,44

429 471,97

350 556,61

Nota 33.2.
INNE KOSZTY FINANSOWE (w zł)

01.01.2007
31.12.2007

01.01.2006
31.12.2006

a) ujemne róŜnice kursowe

75 053,46

68 640,67

- zrealizowane

63 841,46

61 653,00

- niezrealizowane

11 212,00

6 987,67

b) utworzone rezerwy
c) pozostałe z tyt. prowizji i opłat bankowych
d) uzgodnienie z prezentacją w RZiS (róŜnica między róŜnicami
kursów walut dodatnimi i ujemnymi)
Inne koszty finansowe razem

-

-

44 222,40

32 422,31

(75 053,46)

(27 327,68)

44 222,40

73 735,30

Nota 35. Zyski nadzwyczajne - pozycja nie występuje.
Nota 36. Straty nadzwyczajne - pozycja nie występuje.
Nota 37.
STRATY PODATKOWE DO ODLICZENIA Z PODSTAWY
OPODATKOWANIA (w zł)
Wysokość strat podatkowych pozostałych do odliczenia

01.01.2007
31.12.2007

01.01.2006
31.12.2006

590 319,17

-

- strata za rok 2006

724 181,80

-

- odliczono w roku 2007

133 862,63

-

Nota 37.1.
PODATEK DOCHODOWY BIEśĄCY (w zł)

01.01.2007
31.12.2007

01.01.2006
31.12.2006

1. Zysk (strata) brutto

108 973,97

(822 946,16)

1a. RóŜnice pomiędzy zyskiem a podstawą opodatkowania
podatkiem dochodowym

(36 638,66)

(98 653,69)

- podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

145 612,63

(724 292,47)

19 831 412,28

17 292 589,54

3 736,28

-

2. Przychody bilansowe
a) Przychody podwyŜszające podstawę opodatkowania (wielkość
dodatnia)
− zrealizowane dodatnie róŜnice kursowe bieŜące i z wyceny
bilansowej
b) Przychody niepodlegające opodatkowaniu (wielkość ujemna)

3 736,28

-

294 269,24

11 522,62

-

389,44

− niezrealizowane dodatnie róŜnice kursowe- przel. statystyczne

49 234,25

11 133,18

− zmniejszenie odpisów aktualizujących na naleŜności i
wierzytelności

54 597,29

− róŜnice kursowe na 31.12.2005 i lata wcześniejsze zrealizowane
w 2006

− zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość zapasów
3. Przychody podatkowe
4. Koszty bilansowe
a) Koszty niezaliczone do kosztu uzyskania przychodu (wielkość
dodatnia)
−

amortyzacja

190 437,70

-

19 540 879,32

17 281 066,92

19 691 740,34

18 296 011,04

617 363,88

603 082,83

100 662,36

78 718,56
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PODATEK DOCHODOWY BIEśĄCY (w zł)

01.01.2007
31.12.2007

01.01.2006
31.12.2006

−

skł. PFRON

49 201,00

−

prow. Bankowe

19 947,27

−

prow. Od kredytów rozliczane w czasie

-

24 952,62

−

nie wypłacone delegacje

-

365,57

−

odsetki budŜetowe

−

kary

−

umorzone naleŜności zagr.+róŜnice kursowe

−

ujemne róŜnice kursowe - przeliczenie statyst.

-

6 987,67

−

róŜnice kursowe -przedawnione zobowiązania, kompensaty

-

4 442,77

−

koszty banków zagr.

−
−
−

odpisy aktualizujące wartość naleŜności

−
−

235,00
902,88

60 114,00
-

71,00
1 000,00
-

841,78

1 245,98

cło i vat od braków ilościowych

8 431,86

1 787,63

świadczenia na rzecz Związku Pracodawców Przemysłu Lekkiego

2 000,00

1 800,00

69 146,12

106 061,41

Darowizny

9 690,79

10 456,28

koszty lat ubiegłych

1 623,26

1 196,15

−

VAT nie odliczony

5 000,56

−

przedawnione naleŜności

−

świadczenia na rzecz pracowników

−

opł. Z tyt. ochrony środowiska - lata ubiegłe

−

koszty reprezentacji

32 389,76

−

prowizje agentów dotyczące fv z 2006

16 205,00

−

prowizje agentów dotyczące fv z 2005

−

odpis aktualizujący wartość zapasów

−

wyksięgowanie nie umorzonego znaku towarowego

-

1 071,00

−

róznice kursowe od zobowiązań zagr. zreal. w 2006 (przel. na
31.12.2005 i lata wcześniejsze)

-

560,77

−

skł. ZUS za 12/2007 zapł. w 01/2008

−

skł. ZUS za 2006 zapł. W 01/2007

-

15 060,34

−

wynagr. I skł. Zus zaksięgowane w 2006 zapł. w 01,02/2007

-

79 466,78

−

wyksięgowane końcówki z tyt. niedopłacenia naleŜności,
zobowiązań

−

rezerwa na badanie bilansu

−

inne

b) koszty podwyŜszające koszty uzyskania przychodów (wielkość
ujemna)
−

wynagrodzenia i składki ZUS księgowane w 12/2006 zapł. w
01,02/2007

−

wynagrodzenia i składki ZUS księgowane w 12/2005 zapł. w
2006

−

składki ZUS (pracodawca) księg. W 2006, zapł. w 2007

−

składki ZUS (pracodawca) księg. W 11/2005, zapł. w 2006

−

koszty związane z przygotowaniem do wejścia na rynek
New Connect

−

raty leasingowe (część kapitałowa)

−

prowizje od kredytów zaks. W 2006 rozl. w czasie w 2007

−

prowizje agentów dot. Fv z 2007 (księgowane w 01/2008)

−

prowizje agentów dot. Fv z 2006 (księgowane w 01/2007)

−

umorzone naleŜności

5. Koszty uzyskania przychodów
6. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
7. Podatek dochodowy wg stawki 19%

147,63
-

260 681,67

27 963,36

1 636,11
116 750,09
2 857,67
9 962,17
20 722,00
55 685,59

110,67

43,58

-

12 000,00

-

250,00

-

332 640,23
79 466,78
15 060,34
96 483,00
110 833,32

312 320,51
106 219,30
15 174,86
154 774,04
19 947,31

145 612,63
19 568,35

16 205,00
-

19 407 016,69

18 005 248,72

145 612,63

(724 292,47)

-

-
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PODATEK DOCHODOWY BIEśĄCY (w zł)

01.01.2007
31.12.2007

8. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniŜki
podatku
9. Podatek dochodowy bieŜący ujęty (wykazany) w deklaracji
podatkowej okresu, w tym:

01.01.2006
31.12.2006
-

-

-

-

− wykazany w rachunku zysków i strat

-

-

− dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał
własny

-

-

− dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość
firmy lub ujemną wartość firmy

-

-

Nota 37.2.
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY (w zł)
1. zmniejszenia, zwiększenia z tytułu powstania i odwrócenia róŜnic
przejściowych

01.01.2007
31.12.2007

01.01.2006
31.12.2006

30 619,97

(180 475,34)

2. zmniejszenia, zwiększenia z tytułu zmian stawek podatkowych

-

-

3. zmniejszenia, zwiększenia z tytułu z poprzednio nie ujętej straty
podatkowej, ulgi podatkowej lub róŜnicy przejściowej z poprzedniego
okresu

-

-

4. zmniejszenia, zwiększenia z tytułu z odroczonego podatku dochodowego
lub braku moŜliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek

-

-

5. inne składniki podatku odroczonego
6. podatek odroczony razem

30 619,97

(180 475,34)

Nota 38. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) nie występują.
Nota 39. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą
praw własności - pozycja nie występuje.
Nota 40.
PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU, POKRYCIA STRATY (w zł)

01.01.2007
31.12.2007

01.01.2006
31.12.2006

1. Wynik finansowy okresu sprawozdawczego

108 973,97

2. Zwiększenie kapitału zapasowego

108 973,97

-

-

822 946,16

3. Zmniejszenie kapitału zapasowego

(822 946,16)

Nota 41. Dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz
rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie
rodzaje akcji zwykłych, które róŜnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu pozycja nie występuje.
Dodatkowe objaśnienia
Nota 42
Zestawienie oraz objaśnienie róŜnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i
danych porównywalnych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami
finansowymi.
W jednostkowych porównywalnych danych finansowych PPHU HURTIMEX spółka z o.o. ujawnia dane róŜniące
się w stosunku do danych ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok 2006 zatwierdzonym przez Zgromadzenia
Wspólników. Jednostkowe pozycje ze sprawozdania finansowego za rok 2006 wymagały przekształcenia w celu
zapewnienia porównywalności danych finansowych.
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Zmiany w sprawozdaniu finansowym za rok 2006 dotyczyły następujących pozycji:
dane zatwierdzone

dane porównywalne

(w zł)

(w zł)

Pasywa bilansu
zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i poŜyczek
zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i poŜyczek

315 070,94

230 860,46

3 134 448,28

3 218 658,76

W roku 2006 jako zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i poŜyczek została zaprezentowana cała
kwota kredytu pozostała do spłaty. Natomiast w roku 2007 kwota kredytu przypadającego do spłaty w ciągu
najbliŜszych 12 miesięcy (84.210,48 zł) od dnia bilansowego została zaprezentowana w zobowiązaniach
krótkoterminowych z tytułu kredytów i poŜyczek, pozostała część w zobowiązaniach długoterminowych.
Rachunek zysków i strat

dane zatwierdzone

dane porównywalne

(w zł)

(w zł)

koszty sprzedaŜy
koszty zarządu

665 199,39

1 194 450,24

3 840 091,67

3 310 840,82

W 2006 roku koszty sklepów (529.250,85 zł) zostały zaprezentowane w pozycji koszty zarządu, natomiast w
roku 2007 koszty sklepów zostały zaprezentowane w pozycji koszty sprzedaŜy.
Nota 43
Zmiany stosowanych zasad /polityki/ rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania
finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, ich przyczyny, tytuły oraz
wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz
wynik finansowy i rentowność.
Spółka dokonała zmian w sposobie prezentacji porównywalnych danych finansowych doprowadzających
prezentowane okresy do porównywalności, zgodnie z zasadami stosowanymi przy sporządzeniu sprawozdania
za ostatni okres. Zmiany te nie wpływają na zmianę wyników finansowych w prezentowanych okresach
sprawozdawczych. Opis dokonanych korekt sporządzony został w pkt. 42 dodatkowych objaśnień.
Zmiany

stosowanych

zasad

polityki

rachunkowości

w

2007

roku

dotyczyły

prezentacji

zobowiązań

długoterminowych z tytułu kredytów i poŜyczek oraz kosztów sprzedaŜy. W roku 2007 zaprezentowano wartość
kredytu długoterminowego w dwóch kwotach: kwota przypadająca do spłaty w ciągu 12 mies. od dnia
bilansowego została zaprezentowana jako zobowiązania krótkoterminowe, pozostała wartość jako zobowiązania
długoterminowe.

Koszty związane z działalnością sklepów w 2007 roku zostały zaprezentowane jako koszty

sprzedaŜy, a nie jak w 2006 roku jako koszty zarządu.
Nota 44
Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym
skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i
rentowność.
tytuł korekty błędu podstawowego

przyczyna

- korekta wartości zapasów

błąd związany ze
stanem zapasów

- korekta wartości zobowiązań

błąd związany z
ewid. zobow. z tyt.
ochr. środ.

wartość ogółem błędu podstawowego

2007(w zł)

2006 (w zł)

13 027,42

0,00

5 772,00

0,00

18 799,42

0,00

Nota objaśniająca róŜnice pomiędzy zmianami stanu wynikającymi bezpośrednio z
bilansu a wykazanymi w rachunku przepływów pienięŜnych
Tytuł (w zł)
01.01.2007
31.12.2007
Zmiana stanu
1. Rezerwy na zobowiązania według bilansu
1.a. Zmiana stanu rezerw ujęta w sprawozdaniu z
przepływów środków pienięŜnych:
2. Zapasy według bilansu
2.a. Zmiana stanu zapasów ujęta w sprawozdaniu z
przepływów środków pienięŜnych
2b. Zmiana stanu zapasów - błąd podstawowy
3. NaleŜności według bilansu - suma

8 165,80
4 784 480,51
1 944 912,87

23 667,63
5 005 238,63
3 662 376,46

15 501,83
15 501,83
220 758,12
233 785,54
(13 027,42)
1 717 463,59
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Tytuł (w zł)
naleŜności długoterminowe z bilansu
naleŜności krótkoterminowe z bilansu
3.a. Zmiana stanu naleŜności ujęta w sprawozdaniu z
przepływów środków pienięŜnych
4. Zobowiązania wg bilansu suma
zobow. długoterminowe z bilansu
zobow. krótkoterminowe z bilansu
- zobowiązania z tyt. inwest. w nieruchom. i wnip
- zobowiązania z tytułu obligacji

01.01.2007

31.12.2007
-

Zmiana stanu
-

-

1 944 912,87

3 662 376,46

-

-

(1 717 463,59)

8 488 178,45

7 535 633,16

(952 545,29)

477 338,81

795 211,37

8 010 839,64

6 740 421,79

136 637,80

88 757,25

-

(47 880,55)

-

300 000,00

300 000,00

629 592,03

480 140,43

(149 451,60)

- zobowiąz. z tyt. faktoringu

1 000 383,88

1 282 906,48

282 522,60

- kredyty i poŜyczki

3 449 519,22

3 738 487,08

288 967,86

- zmiana stanu zobowiązań - błąd podstawowy

-

-

5 772,00

4.a. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
ujęta w sprawozdaniu z przepływów środków
pienięŜnych

-

-

272 614,98

- zobowiązania z tytułu leasingu środków trwałych

5. Rozliczenia międzyokresowe według bilansu

-

-

500 454,70

595 275,03

- długoterm. rozliczenia międzyokresowe (poz. A.V.)

188 900,24

161 782,10

-

- krótkoterm. rozliczenia międzyokresowe (poz. B. IV.)

311 554,46

433 492,93

-

b). Pasywa

-

-

- rozliczenia międzyokresowe (poz. B.IV.)

-

5.a. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych ujęta w
sprawozdaniu z przepływów środków pienięŜnych

-

6. Udzielone poŜyczki wg bilansu

-

Wg przepływów

-

-

RóŜnica (zm.wg bilansu - wg przepływów) wyjaśnienie
jn.

-

-

7. NaleŜności z tytułu leasingu finansowego wg
bilansu

-

-

-

8. Inne papiery wartościowe wg bilansu

-

-

-

Wg przepływów

-

-

-

3 449 519,22

3 738 487,08

288 967,86

a). Aktywa

9. Zaciągnięte kredyty i poŜyczki wg bilansu
- kredyty i poŜyczki długoterminowe

-

94 820,33

(94 820,33)

-

-

315 070,94

146 649,98

3 134 448,28

3 591 837,10

Wg przepływów

-

288 967,86

Poz. C.I.2. Kredyty i poŜyczki

-

373 178,34

-

Poz. C.II.4. Spłata kredytów i poŜyczek - zobowiązanie
główne

-

84 210,48

-

10. DłuŜne papiery wartościowe wg bilansu

-

300 000,00

- kredyty i poŜyczki krótkoterminowe

- długoterminowe

-

- krótkoterminowe

-

300 000,00

Wg przepływów

-

300 000,00

Poz. C.I.3. Emisja dłuŜnych papierów wartościowych

-

300 000,00

2 585 074,62

2 166 460,83

69 559,75

76 758,33

2 515 514,87

2 089 702,50

-

503 038,19

11. Zbycie i nabycie wnip i rzeczowych akt. trw.
- wnip z bilansu
- rzeczowe akt. trw. z bilansu
Wg przepływów

-

288 967,86

300 000,00
300 000,00
418 613,79
503 038,19

- przychody ze sprzedaŜy wnip i rzecz.akt.trw.

-

-

-

- wartość zakupionych wnip i rzecz.akt.trw.

-

-

-

- amortyzacja

-

- zysk (strata) ze zbycia niefinansowych akt.trw.

-

-

RóŜnica (zm.wg bilansu - wg przepływów)

-

-

503 038,19

(84 424,40)
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Specyfikacja do pozycji "inne" (w zł)
A.II.10. Inne korekty

-

B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne

-

B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne

-

C.I.4. Inne wpływy finansowe
C.II.9. Inne wydatki finansowe

44 222,40

a) zapłata odsetek od wyemitowanych obligacji ujętych w kosztach roku
poprzedniego

-

b) strata ze stosowania instrumentów pochodnych
c) prowizja od kredytów
Amortyzacja Poz. A.II.1
- amortyzacja wart. niematerialnych i prawnych
- amortyzacja środków trwałych

44 222,40
503 038,19
26 115,22
476 922,97

- amortyzacja wartości firmy

-

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Poz. A.II.4

-

B.I.1. Zbycie WNiP oraz rzeczowych akt.trw.

-

a). SprzedaŜ wartości niematerialnych i prawnych

-

b). SprzedaŜ środków trwałych

-

B.I.2. Zbycie inwestycji w nieruchomości i WNiP
B.II.1. Nabycie WNiP oraz rzeczowych akt.trw.
a). Nabycie wartości niemat.i prawnych
- wartość zakupionych wnip
- zm.stanu zobow.z tyt. zakupu wnip (BO-BZ)
b). Nabycie środków trwałych

132 304,95
43 097,40
34 361,40
8 736,00
89 207,55

- wartość zakupionych środków trwałych

50 063,00

- zm.stanu zobow.z tyt. zakupu śr. trwałych (BO-BZ)

39 144,55

B.II.2. Inwestycje w nieruchomości i WNiP

-
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2.

Opinia
biegłego
finansowego

rewidenta

z

badania

sprawozdania
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V
VII.. Z
ZA
AŁ
ŁĄ
ĄC
CZ
ZN
NIIK
KII
1.

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
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2.

Aktualna treść Statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał
Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki
niezarejestrowanych przez sąd
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UCHWAŁA Nr 14/2008
w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji, z
pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz w
sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B, akcji serii C i praw do akcji serii C
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz ich dematerializacji, a
takŜe w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX Spółki Akcyjnej (dawniej: Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Hurtimex” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością) z siedzibą
w Łodzi, zwanej dalej: „Spółką”, działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki oraz art.
431 - 433 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:
§ 1.
[PodwyŜszenie kapitału zakładowego. Emisja akcji serii C]
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyŜszony o kwotę nie wyŜszą niŜ 400.000 zł (czterysta
tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niŜ 4.000.000 (cztery miliony) sztuk akcji serii C, o
wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) kaŜda akcja, zwanych dalej:
„Akcjami serii C” lub „Akcjami nowej emisji”.
2. Akcje nowej emisji (Akcje serii C) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Emisja Akcji serii C nastąpi poprzez przeprowadzenie subskrypcji otwartej, w drodze oferty
publicznej, w szczególności w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie
publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), a takŜe
innych właściwych w tym względzie przepisów prawa.
4. PodwyŜszenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 ust. 1
niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii C.
5. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyŜszenia kapitału zakładowego do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, złoŜy oświadczenie w formie aktu notarialnego
o wysokości objętego podwyŜszenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w
związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
§ 2.
[Cena emisyjna Akcji serii C]
1. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii
C, Walne Zgromadzenie postanawia, Ŝe cena emisyjna Akcji serii C zostanie ustalona przez
Zarząd Spółki na podstawie upowaŜnienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1).
2. NadwyŜka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji serii C zostanie
wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 Kodeksu spółek
handlowych, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji serii C i ich
wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.
§ 3.
[Określenie wkładów na pokrycie Akcji serii C]
Akcje serii C zostaną pokryte, w całości przed zarejestrowaniem podwyŜszenia kapitału
zakładowego, wkładami pienięŜnymi (gotówką).
§ 4.
[Prawo do dywidendy]
Akcje nowej emisji (Akcje serii C) uczestniczyć będą w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę
począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2008, tj. za rok obrotowy kończący się w dniu
31.12.2008 r.
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§ 5.
[Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C]
1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich Akcji serii C, tj.
wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich
Akcji serii C.
2. Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru,
a takŜe sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C, sporządzona na podstawie art. 433 § 2
Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, Ŝe wyłączenie prawa poboru w stosunku do
Akcji serii C leŜy w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w
ustępie poprzedzającym. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst przedstawionej
pisemnej opinii Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jako jej
uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
§ 6.
[Wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do alternatywnego systemu obrotu i
ich dematerializacja]
1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym ubiegać się o wprowadzenie i wprowadzić
do alternatywnego systemu obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie SA („GPW”) następujące papiery wartościowe Spółki :
Akcje zwykłe na okaziciela serii B (zwane dalej: „Akcjami serii B”), Akcje serii C emitowane na
podstawie niniejszej uchwały oraz prawa do Akcji serii C.
2. Wszystkie papiery wartościowe Spółki, o których mowa w ustępie poprzedzającym (tj. Akcje
serii B, Akcje serii C oraz prawa do Akcji serii C) będą miały formę zdematerializowaną i
podlegają dematerializacji zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów ustawy z dnia
29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 184, poz. 1538 z późn. zm.).
§ 7.
[UpowaŜnienia dla Zarządu Spółki]
1. Walne Zgromadzenie niniejszym upowaŜnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia
ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C, a w szczególności do :

i

1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C;
2) ustalenia i określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii C, a takŜe
ewentualnej zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii C;
3) ustalenia zasad dystrybucji Akcji serii C w ramach subskrypcji otwartej (oferty publicznej),
w tym m.in.: ustalenia zasad ewentualnego podziału Akcji serii C na transze i zasad
dokonywania przesunięć Akcji serii C pomiędzy transzami, ustalenia osób uprawnionych do
objęcia Akcji serii C;
4) określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcje serii C oraz szczegółowego
sposobu i warunków opłacenia Akcji serii C w ramach oferty publicznej wkładami, o których
mowa w § 3 niniejszej uchwały ;
5) określenia zasad przydziału Akcji serii C oraz dokonania przydziału Akcji serii C ;
6) podjęcia decyzji, za zgodą Rady Nadzorczej, w sprawie zawarcia ewentualnych umów
subemisję inwestycyjną lub usługową ;

o

7) podjęcia wszelkich niezbędnych działań związanych z procedurą wymaganą przez przepisy
ustawy, o której mowa w § 1 ust. 3, dotyczącą zawiadomienia Komisji Nadzoru
Finansowego (zwanej dalej: „KNF”) o planowanej ofercie publicznej Akcji serii C Spółki i/lub
wprowadzeniem Akcji serii B, Akcji serii C i praw do Akcji serii C do alternatywnego systemu
obrotu, złoŜenia w KNF memorandum informacyjnego przygotowanego przez Spółkę w
związku z ofertą publiczną Akcji serii C i/lub wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki
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do alternatywnego systemu obrotu, a takŜe podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań
związanych z postępowaniem przed KNF;
8) ustalenia i określenia wszelkich szczegółowych warunków emisji Akcji serii C i zasad
dystrybucji i objęcia Akcji serii C, które nie zostały uregulowane niniejszą uchwałą;
9) złoŜenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyŜszenia
kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki,
zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek
handlowych.
2. W związku z postanowieniami § 6 niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym
upowaŜnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i
prawnych niezbędnych do realizacji celów określonych postanowieniami § 6, tj. czynności
związanych
z wprowadzeniem Akcji serii B, Akcji serii C i praw do Akcji serii C do
alternatywnego systemu obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez GPW oraz ich
dematerializacją, a w szczególności do:
1) złoŜenia odpowiednich zawiadomień lub wniosków do KNF, w tym w szczególności
zawiadomienia KNF o planowanej ofercie publicznej Akcji serii C Spółki i/lub wprowadzeniu
Akcji serii B, Akcji serii C i praw do Akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu, złoŜenia
w KNF memorandum informacyjnego przygotowanego przez Spółkę w związku z ofertą
publiczną Akcji serii C i/lub wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do
alternatywnego systemu obrotu;
2) wyboru podmiotu pełniącego funkcję Animatora Rynku lub Market Makera oraz zawarcia z
tym podmiotem stosownej umowy;
3) zawarcia odpowiedniej umowy (umów) z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA
(„KDPW”), w szczególności umowy (umów), o której mowa w art. 5 ust. 8 ustawy z dnia
29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.),
o rejestrację w depozycie prowadzonym przez KDPW papierów wartościowych (praw do
akcji i akcji) będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego
systemu obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez GPW, o których mowa w § 6
ust. 1 niniejszej uchwały oraz podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych
niezbędnych do rejestracji tych papierów wartościowych w KDPW;
4) złoŜenia do GPW wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów wymaganych w
postępowaniu w sprawie wprowadzenia papierów wartościowych do alternatywnego
systemu obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez GPW, w tym m.in. wniosku o
wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały, do
alternatywnego systemu obrotu na rynku „NewConnect”, jak równieŜ memorandum
informacyjnego składanego w KNF w związku ze złoŜeniem zawiadomienia o planowanej
ofercie publicznej akcji Spółki i/lub wprowadzeniu Akcji serii B, Akcji serii C i praw do Akcji
serii C do alternatywnego systemu obrotu.
§ 8.
[Zmiana Statutu]
1. W związku z podwyŜszeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C, o którym
mowa w treści niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art.
431 § 1 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych – postanawia zmienić w § 6 Statutu Spółki
postanowienia
ust. 1 i ust. 5 w ten sposób, Ŝe wskazane ustępy otrzymują nowe,
następujące brzmienie :
1) w zakresie § 6 ust. 1 Statutu :
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niŜ 1.400.000 zł (jeden milion czterysta
tysięcy złotych) i jest podzielony na nie więcej niŜ 14.000.000 (czternaście milionów) akcji o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) kaŜda akcja. Kapitał Spółki w wysokości
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1.000.000 zł (jeden milion złotych) został w całości pokryty majątkiem przekształconej Spółki
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „HURTIMEX” Spółka z o.o.”
2) w zakresie § 6 ust. 5 Statutu :
„5. Na kapitał zakładowy Spółki, o którym mowa w ust. 1, składają się :
1) akcje imienne uprzywilejowane serii A w łącznej liczbie 6.000.000 (sześć milionów), o
numerach od 1 do 6.000.000, o łącznej wartości nominalnej 600.000 zł (sześćset tysięcy
złotych);
2) akcje zwykłe na okaziciela serii B w łącznej liczbie 4.000.000 (cztery miliony), o łącznej
wartości nominalnej 400.000 (czterysta tysięcy złotych) ;
3) akcje zwykłe na okaziciela serii C w łącznej liczbie nie większej niŜ 4.000.000 (cztery
miliony), o łącznej wartości nominalnej nie większej niŜ 400.000 zł (czterysta tysięcy
złotych).”
2. Zarząd Spółki, w treści oświadczenia składanego w formie aktu notarialnego, o którym
mowa w § 1 ust. 5 niniejszej uchwały ustali brzmienie § 6 ust. 1 oraz ust. 5 Statutu Spółki,
uwzględniające wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w ramach jego podwyŜszenia
przeprowadzanego na podstawie niniejszej uchwały.
§ 9.
[Wejście uchwały w Ŝycie]
Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeŜeniem, Ŝe skutek
prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy
postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego.
OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI
w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C oraz w sprawie
uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C
Zarząd HURTIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu
spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru
Akcji serii C oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C.
1. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji
serii C jest w pełni uzasadnione, gdyŜ emisja Akcji serii C bezpośrednio poprzedza wprowadzenie
Akcji Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect organizowanym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, a poprzez skierowanie jej do nowych
akcjonariuszy Spółka uzyska rozproszenie akcjonariatu, które wskazane jest w przypadku
podmiotów zamierzających wprowadzić swoje akcje do notowań na tym rynku. Wyłączenie prawa
poboru Akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy umoŜliwi osiągniecie wymaganej,
moŜliwie najbardziej rozproszonej struktury akcjonariatu. Jednocześnie naleŜy zaznaczyć, Ŝe w
związku z planowanym przeprowadzeniem emisji Akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej
(oferty publicznej), emisja Akcji serii C, w ramach oferty publicznej kierowana będzie do
nieoznaczonego kręgu inwestorów, co nie wyklucza objęcia Akcji przez dotychczasowych
Akcjonariuszy w ramach tej oferty. Skuteczne przeprowadzenie i uplasowanie Akcji serii C pozwoli
na poprawę wiarygodności finansowej Spółki na rynku, realizację strategii rozwoju, poszerzenie
kręgu akcjonariuszy zainteresowanych rozwojem Spółki oraz zwiększenie zainteresowania
potencjalnych inwestorów akcjami HURTIMEX SA, w związku z ich planowanym wprowadzeniem
do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect. W związku z powyŜszym,
Zarząd Spółki uznaje, iŜ wyłączenie prawa poboru leŜy w interesie Spółki i w szczególności jest
zgodne z jej najbliŜszymi planami związanymi z wprowadzeniem Akcji do obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu.
2. Delegacja dla Zarządu Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C jest niezbędna, gdyŜ
skuteczne przeprowadzenie emisji Akcji serii C, w związku z planowanym upublicznieniem Spółki
i wprowadzeniem Akcji do obrotu na Rynku NewConnect, wymaga dostosowania ceny emisyjnej
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Akcji serii C do bieŜącej sytuacji finansowej Spółki i wyceny Spółki i powinna uwzględniać
ewentualne dyskonto w stosunku do wartości akcji w dniu rozpoczęcia oferty (subskrypcji). Nie
bez znaczenia jest równieŜ występowanie zmiennej koniunktury na rynkach akcji, w tym na
Rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, a
cena akcji powinna być dostosowana do aktualnej koniunktury na rynkach akcji, w tym równieŜ
na Rynku NewConnect. Mając powyŜsze na uwadze cena emisyjna Akcji serii C powinna zostać
ustalona bezpośrednio przed rozpoczęciem subskrypcji, z uwzględnieniem celów emisji Akcji serii
C oraz potencjalnych korzyści inwestorów z tytułu objęcia akcji Spółki.
UCHWAŁA Nr 15/2008
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1.
[Zmiana Statutu]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX Spółki Akcyjnej (dawniej: Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Hurtimex” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością) z siedzibą
w Łodzi, zwanej dalej: „Spółką”, działając w oparciu o postanowienia art. 430 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, postanawia niniejszym, wykreślić z treści § 9
Statutu Spółki ustęp oznaczony jako ust. 7.
§ 2.
[Postanowienia końcowe]
1. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeŜeniem, Ŝe skutek
prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy
postanowienia w przedmiocie zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca
zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki.

o

godzinie

1625

zamknęła

obrady

Do protokołu tego załączona została lista obecności z podpisami uczestników zgromadzenia.
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3.

Dodatkowe noty objaśniające sporządzone na podstawie
sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2007 r. do
31.12.2007 r. na potrzeby Memorandum Informacyjnego,
nieobjęte badaniem przez biegłego rewidenta

Nota 1
INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH
Instrument

Charakterystyka
wartość nominalna 1 obligacji

1.000 zł

ilość obligacji na 31.12.2007

300 szt.

wartość obligacji razem

300.000 zł

okres odsetkowy

6 miesięcy

ilość okresów odsetkowych
Zobowiązania z tyt. emisji obligacji
(obligacje 12 miesięczne)

oprocentowanie

2
średnia stopa WIBOR z 6 miesięcy
+ 6 punktów procentowych

wariant wykupu przed terminem

wartość nominalna+4%

zabezpieczenie

opcja "rollowania"

zastaw na akcjach
moŜliwość zaliczenia wierzytelności
z tytułu wykupu obligacji na poczet
ceny zakupu kolejnych
nabywanych obligacji

wartość netto wg um. leasingu

687 703,00 zł

rodzaj
przedmiot leasingu

leasing finansowy
maszyny wykańczalnicze

podmiot finansujący
Zobowiązania z tyt. leasingu

Bre Leasing Sp. z o.o.

data podpisania umowy

10.03.2006

płatności leasingowe netto
miesięcznie

12 454,30 zł

łączna wartość niezapłaconych rat na
31.12.2007

330 688,83 zł

data zakończenia umowy
zabezpieczenia

11.03.2011
weksel wystawiony przez
korzystającego

maksymalne zaangaŜowanie faktora
faktor

2 300 000,00 zł
ING Commercial Finance Polska SA

stopa prowizji za usługi

0,5% od wartość brutto
przedłoŜonych faktur

składka za przejęcie ryzyka (dotyczy
wierzytelności zagranicznych)

0,3% od wartości brutto
przedłoŜonych faktur

Zobowiązania z tyt. faktoringu
oprocentowanie

średnia arytmetyczna dla
jednomiesięcznego oprocentowania
WIBOR + 3,25 punktów
procentowych

data podpisania umowy
zabezpieczenia

10.05.2001
weksle in blanco wraz z
deklaracjami wekslowymi

W roku 2006 nie wystąpiły instrumenty finansowe.
W roku 2007 spółka wyemitowała obligacje na kwotę 300.000 zł.
1.1. Opis metod i istotnych załoŜeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań
finansowych wycenianych w takiej wartości.
Do wyceny finansowych składników aktywów i pasywów nie ustalono wartości godziwej.
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1.2. Informacje na temat obciąŜenia ryzykiem stopy procentowej
Przy zobowiązaniach z tyt. obligacji ryzyko wynika ze zmian parametru bazowego (WIBOR 6M) przyjętego do
rozliczeń kosztu kapitału.
1.3. Koszty odsetkowe wynikające z zobowiązań z tytułu emisji obligacji.
Odsetki zapłacone w związki z wykupem obligacji będą obciąŜały koszty finansowe roku obrotowego 2008.
Nota 2
Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym
udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (takŜe wekslowych), z wyodrębnieniem
udzielonych na rzecz jednostek powiązanych
Spółka nie posiada Ŝadnych zobowiązań warunkowych w tym równieŜ udzielonych przez emitenta gwarancji i
poręczeń, z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych.
Nota 3
Dane dotyczące zobowiązań wobec budŜetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z
tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
Spółka posiada zobowiązanie wobec Urzędu Miasta Łodzi z tytułu uzyskania prawa własności nieruchomości w
wysokości 35.250,00 zł.
Spółka nie wytwarzała środków trwałych na własne potrzeby.
Nota 4
Informacje o przychodach, kosztach i wynikach na działalności zaniechanej w danym okresie lub
przewidzianej do zaniechania w następnym okresie.
Spółka w 2007 zaniechała działalności związanej z wykańczaniem dzianin, poniewaŜ działalność ta przynosiła
stratę. W związku z tym od 1 czerwca 2007 roku spółka wydzierŜawiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w
postaci Wydziału Farbiarni firmie zewnętrznej.

Treść (w zł)
przychód z działalności zaniechanej
koszty działalności zaniechanej
wynik na działalności zaniechanej
podatek dochodowy wykazywany w RZiS dotyczący działalności
zaniechanej

2007
1 169 317,50
1 579 808,73
-410 491,23

2006
3 009 578,58
3 574 274,75
-564 696,17

0,00

0,00

Nota 5
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.
Spółka w zakresie środków trwałych dokonywała wyłącznie ich zakupów u obcych kontrahentów.
Nota 6
Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliŜszych 12 miesięcy od dnia
bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym, na niefinansowe aktywa trwałe.
Poniesione nakłady inwestycyjne (w zł):
ocieplenie, otynkowanie budynku

2007

2006

6 149,44

-

maszyny do dzianiny "Polaris"

-

687 664,09

kotłownia

-

461 749,96

iwesttycja w obcych obiektach (sklep w Centrum Handl. Manufaktura)

-

233 098,19

barwiarka

-

101 314,09

spręŜarka

-

27 956,98

komin 2 szt.

-

14 063,17

maszyny tamblery

-

23 279,08

wyposaŜenie sklepu w Łodzi, na ul. Więckowskiego

-

14 677,54

oprogramowanie Novell

-

19 089,50

Planowany nakład inwestycyjny w ciągu 12 mies. od dnia bilansowego - ok. 500.000,00 zł.

- 170 -

Memorandum Informacyjne – HURTIMEX SA

Nota 7
Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi.
Transakcje emitenta z podmiotami powiązanymi w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
Nota 8
Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji
W okresie sprawozdawczym Spółka nie brała udziału w

Ŝadnych wspólnych przedsięwzięciach, które nie

podlegały konsolidacji.
Nota 9
Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.
Przeciętne zatrudnienie w latach

31.12.2007

1. Kierownictwo, w tym:

31.12.2006

17

- zarząd
- kadra kierownicza
2. Pozostali pracownicy
3. Pracownicy bezpośrednio produkcyjni
Razem

14

1

1

16

13

29,05

46,33

30

30,17

76,05

90,5

Nota 10
Łączna wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści / w pieniądzu i w naturze/ wypłaconych,
naleŜnych lub potencjalnie naleŜnych odrębnie dla kaŜdej z osób zarządzających i nadzorujących
emitenta w przedsiębiorstwie emitenta.
Wynagrodzenia (w zł)

31.12.2007

1. Zarząd - wynagrodzenia wypłacone przez emitenta, w tym:

31.12.2006

130 404,50

151 530,88

Prezes Zarządu Bogdan Kopeć

73 200,00

87 098,88

Dyrektor Zarządu Krzysztof Wróbel

57 204,50

64 432,00

Kadra kierownicza

481 945,61

557 582,45

2. Rada Nadzorcza

-

-

Nota 11
Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, poŜyczek, gwarancji, poręczeń lub innych
umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta udzielonych przez emitenta w
przedsiębiorstwie emitenta osobom zarządzającym i nadzorującym.
Spółka nie udzielała Ŝadnych poŜyczek, gwarancji, poręczeń osobom zarządzającym oraz ich osobom bliskim.
Nota 12
Informacje o znaczących zdarzeniach,
finansowym za bieŜący okres.

dotyczących

lat

ubiegłych, ujętych

w

sprawozdaniu

W sprawozdaniu finansowym za bieŜący rok obrotowy nie są ujęte Ŝadne znaczące zdarzenia dotyczące lat
ubiegłych.
Nota 13
Informacje o znaczących zdarzeniach , jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnione w
sprawozdaniu finansowym.
Rejestracja spółki akcyjnej (postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział KRS, sygn. Akt LD.XX NS-REJ.KRS/023306/07/957).

02/01/2008

Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia prokury Pani Magdalenie Pawlak.

09/01/2008

Zamknięcie subskrypcji obligacji zwykłych nas okaziciela I-szej emisji w wyniku której
objętych zostało łącznie 600 szt. o wartości nominalnej i emisyjnej wynoszącej 600.000 zł.

23/01/2008

Posiedzenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru przewodniczącego i vice przewodniczącego
Rady Nadzorczej, podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o pracę z członkami zarządu
oraz określenia wynagrodzenia, uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy
Zarządu.

30/01/2008

Uchwała Zarządu w sprawie II-giej emisji obligacji.

05/02/2008

Przydział obligacji II-giej emisji na kwotę 150.000 zł.

12/02/2008

- 171 -

Memorandum Informacyjne – HURTIMEX SA

Informacje o znaczących zdarzeniach , jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnione w
sprawozdaniu finansowym.
Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie podwyŜszenia kapitału
zakładowego w drodze emisji, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, akcji zwykłych
na okaziciela serii C oraz w sprawie zmiany statutu spółki.

18/03/2008

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego Rady Nadzorczej.

31/03/2008

Nota 14
Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie
przejęcia aktywów i pasywów.
Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością, zawiązanej pierwotnie dnia
15.10.1990 roku na podstawie akty notarialnego (rep. A nr II-3754/90) sporządzonego przez notariusza
Małgorzatę Badowską w Państwowym Biurze Notarialnym w Łodzi.
Na dzień bilansowy firma HURTIMEX funkcjonowała w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Decyzja
o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną została podjęta uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
dnia 10.12.2007 roku.
Rejestracja spółki akcyjnej nastąpiła 02.01.2008 r. przez Sąd Rejonowy, XX Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000296042.
Z chwilą przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną bilans zamknięcia spółki z
ograniczona odpowiedzialnością stał się bilansem otwarcia spółki akcyjnej, która wstąpiła we wszystkie prawa i
obowiązki, których podmiotem była spółka z o ograniczoną odpowiedzialnością.
Nota 15
Sprawozdanie finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacji
Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdania Spółki wskaźnikiem inflacji, poniewaŜ skumulowana
średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności spółki nie osiągnęła wartości 100%.
Dodatkowe noty objaśniające nr 16, 17 i 18 znajdują się w dodatkowych objaśnieniach (odpowiednio w nocie
42, 43 i 44 zawartych w sprawozdaniu finansowym Spółki).
Nota 19
W przypadku występowania niepewności co do moŜliwości kontynuowania działalności, opis tych
niepewności oraz stwierdzenie, Ŝe taka niepewność występuje oraz wskazania czy sprawozdanie
finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja winna zawierać równieŜ opis
podejmowanych bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminacje
niepewności.
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2007 r. zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuacji działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na
zagroŜenie kontynuowania przez spółkę działalności.
Nota 20
Połączenie jednostek.
W okresie sprawozdawczym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. nie miało miejsca połączenie spółki z inną
jednostką gospodarczą.
Nota 21
W przypadku nie stosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w
jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - naleŜy przedstawić skutki, jakie
spowodowałoby jej zastosowanie oraz wpływ na wynik finansowy.
Na dzień bilansowy 31.12.2007 r. Spółka nie posiada udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych.
Nota 22
Sprawozdania skonsolidowane
Spółka nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.
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4.

Formularz zapisu na Akcje HURTIMEX Spółka Akcyjna
Formularz zapisu na Akcje HURTIMEX Spółka Akcyjna

Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje zwykłe na okaziciela serii C Spółki HURTIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi o wartości nominalnej
0,10 złotych (dziesięć groszy) kaŜda.
Akcje serii C emitowane są na mocy Uchwały nr 14/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia
13 maja 2008 r.
Akcje serii C przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Memorandum Akcji serii C („Memorandum”) i niniejszym formularzu.
Zapisy na Akcje będą przyjmowane na liczbę Akcji nie mniejszą niŜ 1 (jedna) szt. i nie większą niŜ liczba Akcji Oferowanych. Zapisy opiewające na
liczbę większą niŜ liczba Akcji Oferowanych traktowane będą jako zapisy na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych.

1.

Imię i Nazwisko / Firma Inwestora*.......................................................................................................................,

2.

Adres zamieszkania / Siedziby* ...........................................................................................................................,
(miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu)

3.

PESEL / REGON lub inny numer identyfikacyjny *.....................................................................................................,

4.

Nr dowodu osobistego/paszportu*..........................................................................................................................,
(seria i numer)

5.

Adres do korespondencji.......................................................................................................................................,
(miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu)

Telefon:..............................................................................................................................................................,
(podanie nr telefonu nie jest obowiązkowe)

6.

Status dewizowy:

rezydent |_|

nierezydent |_|

Dane osób składających Zapis
(Osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Inwestora)

1.Imię i Nazwisko: ............................................................, Adres zamieszkania:............................................................
........................................................................................................., (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu)
PESEL. ......................................................., Nr dowodu osobistego / paszportu*:...........................................................,
(seria i numer)

2.Imię i Nazwisko: ............................................................, Adres zamieszkania:............................................................
........................................................................................................., (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu)
PESEL. ......................................................., Nr dowodu osobistego / paszportu*:...........................................................,
(seria i numer)

1.

Ilość Akcji serii C objętych zapisem: ..............................................., słownie: ........................................................,

2.

Cena Emisyjna: 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy),

3.

Kwota wpłaty na Akcje Oferowane …................................, słownie: ........................................................................,

4.

Forma wpłaty:

5.

Ewentualny zwrot środków nastąpi :

gotówka |_|

przelew |_|

gotówką w POK, w którym złoŜono zapis |_| przelewem na rachunek Inwestora |_|
nazwa rachunku .........................................................................................................................................................,
nr rachunku ...............................................,w banku/domu maklerskim ........................................................................,
* niepotrzebne skreślić
Uwaga: W przypadku podania niepełnego lub niewłaściwego numeru rachunku Emitent lub osoby działające w imieniu Emitenta nie ponoszą
odpowiedzialności za nieterminowy zwrot wpłaty.
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DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI OFEROWANYCH SPÓŁKI HURTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA
Proszę o zdeponowanie wszystkich przydzielonych Akcji serii C Spółki HURTIMEX Spółka Akcyjna na moim rachunku papierów
wartościowych numer:.....................................................,prowadzonym przez:...............................................................
..................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych)

OŚWIADCZENIA INWESTORA:
Ja niŜej podpisany, oświadczam, Ŝe:


zapoznałem się z treścią Memorandum i akceptuję warunki Oferty Publicznej tam opisane oraz zapoznałem się i akceptuję
brzmienie Statutu Spółki,



zgadzam się na przydzielenie mi mniejszej liczby Akcji serii C niŜ objęta niniejszym zapisem lub nieprzydzielenie ich w
ogóle, zgodnie z zasadami przydziału opisanymi w Memorandum,



wyraŜam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej.

........................................

..................................................................

Data i podpis Inwestora

Data przyjęcia oraz podpis przyjmującego zapis

.....................................................................
Nazwa i adres podmiotu upowaŜnionego do
przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje
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5.

Lista biur maklerskich uczestniczących w publicznej ofercie
Akcji serii C
Lista biur maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje serii C Emitenta:
-

DM POLONIA NET S.A., 31-034 Kraków, ul. Lubicz 3/215;

-

Biuro Maklerskie Banku DnB Nord Polska S.A., 26-600 Radom ul. śeromskiego 75.
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6. Definicje i objaśnienia skrótów
Akcje

Akcje HURTIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

Akcje serii A

6.000.000 Akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A,
w ten sposób, Ŝe kaŜdej Akcji serii A przysługują 2 głosy na
Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje serii B

4.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Akcje Oferowane

4.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 0,10 zł kaŜda, emitowanych na podstawie Uchwały nr
14/2008 ZWZ HURTIMEX Spółki Akcyjnej z dnia 13.05.2008 r.
oferowanych w drodze publicznej subskrypcji na zasadach
określonych w Memorandum.

Akcjonariusz, Akcjonariusze

Właściciel/właściciele akcji Spółki.

ASO, alternatywny system
obrotu, Alternatywny
System Obrotu,
NewConnect

Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2
Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie SA.

Autoryzowany Doradca
NewConnect

Autoryzowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu,
organizowanym przez GPW – DFP Doradztwo Finansowe SA z
siedzibą w Łodzi.

Cena Emisyjna

Cena, po której Inwestorzy będą obejmować Akcje serii C,
ustalona na poziomie 0,70 zł za Akcję.

Dom Maklerski, Oferujący

Dom Maklerski POLONIA NET Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie.

Dz. U.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Emitent, Spółka

HURTIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

ERP

Skrót od: Enterprise Resource Planning (Zarządzanie zasobami
przedsiębiorstwa).

EUR, EURO, Euro

Jednostka monetarna Unii Europejskiej.

Giełda, GPW, GPW SA

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

GUS

Główny Urząd Statystyczny.

Inwestor

Osoba zainteresowana nabyciem Akcji Oferowanych.

Jednostkowe Sprawozdanie
Finansowe Emitenta

Historyczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok
2007 wraz z danymi porównywalnymi za rok 2006 zbadane przez
biegłego rewidenta, sporządzone zgodnie z Polskimi Zasadami
Rachunkowości.

KDPW, KDPW S.A., Depozyt

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA z siedzibą w
Warszawie.

KIBR

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.

Kodeks Cywilny, K.C.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Kodeks Karny

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Kodeks Spółek Handlowych,
KSH, Ksh

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Komisja, KNF

Komisja Nadzoru Finansowego w Warszawie.

r.
r.

–
–

Kodeks

cywilny

Kodeks

karny
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Konsorcjum, Konsorcjum
Dystrybucyjne

Domy maklerskie, które na podstawie umowy z domem
maklerskim pełniącym funkcję oferującego, są uprawnione do
przyjmowania zapisów/zleceń na Akcje oferowane Emitenta w
ramach oferty publicznej.

Memorandum Informacyjne

Niniejszy Dokument zawierający szczegółowe informacje o
sytuacji prawnej i finansowej Emitenta oraz o papierach
wartościowych przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków,
jakim
powinno
odpowiadać
memorandum
informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1
ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych.

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy.

NBP

Narodowy Bank Polski.

NewConnect, rynek
NewConnect

Alternatywny System Obrotu organizowany
Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

NWZA, NWZ Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX Spółki Akcyjnej.

Oferta publiczna, Oferta

Oferta publiczna 4.000.000 nowo emitowanych Akcji serii C
Spółki.

Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

Organizator
Alternatywnego Systemu
Obrotu

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

p.a.

W stosunku rocznym

PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

PDA

Prawa do Akcji serii C.

PKB

Produkt Krajowy Brutto.

PKD

Polska Klasyfikacja Działalności.

PLN, zł, złoty

Jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej.

POK, Punkt Obsługi Klienta

Punkty obsługi klientów biur maklerskich, które będą przyjmować
zapisy na Akcje Oferowane.

p.p.

Punkt procentowy

Rada Giełdy

Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

RN, Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi.

Regulamin Alternatywnego
Systemu Obrotu

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą
nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie SA. z dnia 1 marca 2007r. (z późn. zm.).

Regulamin GPW, Regulamin
Giełdy

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

S.A., SA

Spółka Akcyjna.

Statut,
Statut Spółki,
Statut Emitenta

Statut HURTIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi.

Subskrypcja

Subskrypcja Akcji serii C Spółki.

przez

Giełdę
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UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Urząd Patentowy RP

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.

USD

Dolar amerykański.

Ustawa o obrocie
instrumentami
finansowymi, Ustawa o
obrocie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

Ustawa o ofercie publicznej,
Ustawa o ofercie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr
184, poz. 1539 z późn. zm.).

Ustawa o ochronie
konkurencji i konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 50 poz.331 z późn. zm.).

Ustawa o podatku
dochodowym od osób
fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z
późn. zm.).

Ustawa o podatku
dochodowym od osób
prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z
późn. zm.).

Ustawa o podatku od
czynności cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 41 poz.
399 z późn. zm.).

Ustawa o rachunkowości,
UoR

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

WDT

Wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów

WIBOR

Ang. Warsaw Interbank Offered Rate – średnia stopa procentowa
funkcjonująca na polskim rynku bankowym oznaczającym stopę
procentową, po jakiej banki udzielają poŜyczek na pienięŜnym
rynku bankowym.

WZ, Walne Zgromadzenie
Spółki

Walne Zgromadzenie HURTIMEX SA.

Zarząd,
Zarząd Spółki, Zarząd
Emitenta

Zarząd HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi.

ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX SA z siedzibą w
Łodzi.

Zarząd Giełdy

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
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