DOKUMENT INFORMACYJNY
HURTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Łodzi, ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42, 90-640 Łódź
http://www.hurtimex.com.pl

sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii D oraz Akcji serii E do obrotu
na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o
wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla spółek, w których inwestowanie może być
związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
(rynku podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie za sobą inwestowanie w
instrumenty finansowe notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu, a ich decyzje
inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego
sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim
zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.
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ul. Ogrodowa 72/74, 91-071 Łódź
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Data sporządzenia: 17 grudnia 2009 r.
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1.

Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres
Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej
strony internetowej i poczty elektronicznej i identyfikatorem
według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według
właściwej identyfikacji podatkowej

Firma:

HURTIMEX Spółka Akcyjna

Forma prawna:

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:

729-01-10-662

Telefon:

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

Telefon/faks:

(0-42) 639 15 77

E-mail:

finanse@hurtimex.com.pl

Strona internetowa:

http://www.hurtimex.com.pl

2.

Informacje o instrumentach finansowych
Alternatywnego Systemu Obrotu

wprowadzanych

do

2.1.

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalną i oznaczenie emisji
instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu

Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego
wprowadza się:
−

47.000.000 sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda
Akcja;

−

40.822.441 sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda Akcja.

Łączna wartość nominalna wprowadzanych Akcji serii D oraz Akcji serii E wynosi 878.224,41 zł.
Akcje serii D zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu HURTIMEX S.A. z dnia 28
sierpnia 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach granic określonych przez
kapitał docelowy poprzez emisję Akcji zwykłych na okaziciela serii D z jednoczesnym pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji. Kapitał zakładowy Spółki został
podwyższony o kwotę w wysokości 470.000 zł, w drodze emisji w granicach kapitału docelowego
4.700.000 sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
Akcje serii D zaoferowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w
trybie subskrypcji prywatnej. Objęcie Akcji serii D nastąpiło dnia 28 sierpnia 2009 r. poprzez
zawarcie przez Spółkę z Inwestorskim Funduszem Kapitałowym CAPITIS Sp. z o.o. umowy objęcia
Akcji. Cena emisyjna Akcji serii D została ustalona na poziomie 0,21 zł za jedną akcję. Podpisanie
umowy objęcia Akcji serii D było kolejnym etapem realizacji postanowień umowy inwestycji
kapitałowej zawartej dnia 15 stycznia 2009 r. pomiędzy Emitentem a Inwestorskim Funduszem
Kapitałowym CAPITIS Sp. z o.o.
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W dniu 29 września 2009 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego

Rejestru

Sądowego

dokonał

w

rejestrze

przedsiębiorców

rejestracji

i

wpisu

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.001.505 zł do kwoty 1.471.505 zł, tj. o kwotę
470.000 zł w drodze emisji, realizowanej w ramach kapitału docelowego 4.700.000 sztuk Akcji
zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Dokonując rejestracji
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jednocześnie
odmówił dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki w zakresie
postanowień odnoszących się do aktualnej wysokości kapitału zakładowego i uwzględniających
wyemitowane w ramach kapitału docelowego Akcje serii D. W związku z powyższym, w treści
podjętej dnia 4 listopada 2009 r. Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w
sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze
złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), z
pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, akcji zwykłych na okaziciela serii E, a także w sprawie
zmiany Statutu Spółki przewidziano stosowną zmianę Statutu Spółki uwzględniającą m.in.
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii D. Jednocześnie na mocy ww.
Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX S.A. dokonano podziału (splitu)
akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej z 0,10 zł na 0,01 zł oraz zwiększenie liczby akcji
tworzących kapitał zakładowy. Wobec powyższego po uwzględnieniu podziału (splitu) akcji w
Alternatywnym Systemie Obrotu notowanych będzie 47.000.000 sztuk Akcji serii D.
Akcje serii E zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia HURTIMEX S.A. z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki
oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez
oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, akcji
zwykłych na okaziciela serii E, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki. Kapitał zakładowy Spółki
został podwyższony o kwotę w wysokości 408.224,41 zł, w drodze emisji 40.822.441 sztuk Akcji
zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja.
Akcje serii E zaoferowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w
trybie subskrypcji prywatnej. Objęcie Akcji serii E nastąpiło dnia 12 listopada 2009 r. poprzez
zawarcie przez Spółkę z Osobami Uprawnionymi umów objęcia Akcji. Osobami Uprawnionymi do
objęcia Akcji serii E byli członkowie Zarządu Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki, którzy
piastują lub piastowali funkcję w roku 2009. Cena emisyjna Akcji serii E została ustalona na
poziomie 0,04 zł za jedną akcję.
W dniu 7 grudnia 2009 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego dokonał w rejestrze przedsiębiorców wpisu i rejestracji podziału (splitu) akcji
Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.471.505,00 zł do kwoty
1.879.729,41 zł, tj. o kwotę 408.224,41 zł. Ponadto sądu dokonał wpisu kapitału docelowego w
wysokości 1.100.000,00 zł

2.2.
Według

Określenie szacunkowych kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości
kosztów według tytułów
szacunków

Zarządu

Emitenta

całkowite

koszty

związane

z

przygotowaniem

przeprowadzeniem oferty prywatnej Akcji serii D oraz Akcji serii E wyniosą ok. 98,5 tys. zł, w tym:
a) koszt wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy – 47,5 tys. zł, z czego:
−

koszty przygotowania Dokumentu Informacyjnego – 47,5 tys. zł;

−

koszty promocji oferty - 0 tys. zł.
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b) koszt przeprowadzenia sprzedaży akcji – 31,1 tys. zł, w tym:
−

koszty oferty prywatnej Akcji serii D – 14,8 tys. zł;

−

koszty oferty prywatnej Akcji serii E – 16,3 tys. zł.

c) opłaty administracyjne na rzecz Organizatora ASO, opłaty notarialne, podatki i inne koszty
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty prywatnej Akcji serii D oraz oferty
prywatnej Akcji serii E – ok. 19,9 tys. zł.
Zgodnie z art. 36 ust 2b Ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu
kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji
nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

2.3.

Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych

2.3.1. Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych
poprzez ofertę prywatną
Zarząd Spółki, na mocy Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX S.A. z
dnia 19 lutego 2009 r., upoważniony został do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
ramach kapitału docelowego w drodze emisji Akcji serii D w liczbie 4.700.000 sztuk w terminie nie
dłuższym niż do dnia 19 lutego 2012 r., o kwotę nie wyższą niż 470.000 zł.
Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii E nastąpiło na mocy Uchwały Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX S.A. z dnia 4 listopada 2009 r.
2.3.2. Data i forma podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych poprzez ofertę
prywatną, z przytoczeniem jej treści
Emisja Akcji serii D
W dniu 28 sierpnia 2009 r. Zarząd Spółki HURTIMEX Spółka Akcyjna podjął Uchwałę w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach granic określonych przez kapitał docelowy poprzez
emisję Akcji zwykłych na okaziciela serii D z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.
Treść przedmiotowej Uchwały jest następująca:
UCHWAŁA
Zarządu HUTRIMEX Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi, przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 42
z dnia 28 sierpnia 2009 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach granic określonych przez
kapitał docelowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D z jednoczesnym
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji

Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na
podstawie art. 431 § 2 pkt 1) i art. 432 w związku z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych
(dalej: „KSH”), a także na podstawie art. 444 § 1 i § 4, art. 446 i art. 447 KSH i innych właściwych
przepisów KSH oraz na podstawie upoważnienia zawartego w treści § 6 ust. 6, 7, 9 i 10 Statutu
Spółki, postanawia niniejszym, co następuje:
§1
[Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego]
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę w wysokości 470.000 zł (czterysta
siedemdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji w granicach kapitału docelowego 4.700.000
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(czterech milionów siedmiuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (zwanych dalej: „Akcjami serii D”).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii D, o której mowa w
ustępie poprzedzającym, odbywa się w granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszej
uchwały Zarządu Spółki, który upoważniony został do przeprowadzenia podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w ten sposób na podstawie § 6 ust. 6 Statutu Spółki. W dacie podjęcia
niniejszej uchwały Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o emisji nowych akcji w
ramach kapitału docelowego i do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału
docelowego, w drodze emisji Akcji serii D w liczbie 4.700.000 (czterech milionów siedmiuset
tysięcy) sztuk akcji, tj. o kwotę nie wyższą niż 470.000 zł (czterysta siedemdziesiąt tysięcy
złotych).
3. Objęcie Akcji serii D Spółki w ramach emisji, o której mowa w ustępach poprzedzających
nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, jedną
osobę uprawnioną, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały, zgodnie z postanowieniami
właściwych przepisów KSH regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze
subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Oferta objęcia Akcji serii D, o której mowa w
zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania
nabycia papierów wartościowych w rozumieniu 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 póź.zm.).
§2
[Osoba uprawniona do objęcia Akcji serii D]
Osobą uprawnioną do objęcia Akcji serii D jest Inwestorski Fundusz Kapitałowy CAPITIS Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością (zwana w treści niniejszej uchwały: „Osobą Uprawnioną”), z
siedzibą w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 72/74, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247683, posiadająca numer REGON 100108208 i
numer NIP 727-26-67-621.
§3
[Cena emisyjna Akcji serii D]
Cena emisyjna Akcji serii D została ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki
wyrażoną – zgodnie z postanowieniami art. 446 § 2 KSH – w drodze odrębnej uchwały, w
wysokości 0,21 zł (dwadzieścia jeden groszy) za jedną Akcję serii D.
§4
[Określenie rodzajów wkładów na pokrycie Akcji serii D]
Akcje serii D

zostaną pokryte, w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia

kapitału

zakładowego, wkładem pieniężnym.
§5
[Data, od której Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie]
Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę począwszy od wypłat z zysku za
rok obrotowy 2009, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2009 roku.
§6
[Obejmowanie Akcji serii D]
1. Emisja Akcji serii D zostanie przeprowadzona w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 3 zdanie
pierwsze niniejszej uchwały.
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2. Objęcie Akcji serii D przez Osobę Uprawnioną nastąpi poprzez zawarcie przez Spółkę z Osobą
Uprawnioną pisemnej umowy objęcia Akcji serii D, w treści której, w szczególności zawarta
będzie pisemna oferta objęcia Akcji serii D oraz pisemne oświadczenie Osoby Uprawnionej o
przyjęciu oferty objęcia Akcji serii D. Treść umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym
powinna czynić zadość wymaganiom określonym przez art. 437 § 2 KSH, a także
obowiązującym w tym zakresie innym przepisom prawa.
3. Umowa objęcia Akcji serii D, o której mowa w ust. 2 zawarta zostanie w siedzibie Spółki.
4. Zawarcie przez Spółkę z Osobą Uprawnioną umowy objęcia Akcji serii D, o której mowa w ust.
2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii D i pisemnym
przyjęciem tej oferty przez Osobę Uprawnioną – zgodnie z dyspozycją art. 431 § 2 pkt 1) KSH.
5. Zawarcie przez Spółkę z Osobą Uprawnioną umowy objęcia Akcji serii D, o której mowa w ust.
2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Osobę Uprawnioną zapisu na Akcje serii D oraz z
przyjęciem przez Osobę Uprawnioną zobowiązania do zapłaty ceny za obejmowane Akcje. Akcje
serii D zostaną opłacone (pokryte) wkładem określonym zgodnie z postanowieniami § 4
niniejszej uchwały.
6. Objęcie Akcji serii D w sposób określony w ust. 2 przeprowadzone zostanie w terminie
subskrypcji Akcji serii D, tj. w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej uchwały.
7. Pozostałe, szczegółowe zasady obejmowania Akcji serii D zostaną uregulowane w treści umowy
objęcia Akcji serii D, o której mowa w ust. 2.
8. Objęcie Akcji serii D w sposób określony w ust. 2 może zostać dokonane za pośrednictwem
pełnomocnika umocowanego przez Osobę Uprawnioną (mocodawcę) w drodze pisemnego
pełnomocnictwa, zawierającego w szczególności: upoważnienie dla pełnomocnika do zawarcia
umowy, o której mowa w ust. 2 i złożenia w imieniu Osoby Uprawnionej (mocodawcy)
oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii D, a także dane pełnomocnika i dane Osoby
Uprawnionej (mocodawcy).
§7
[Termin subskrypcji prywatnej Akcji serii D – zawarcia umowy objęcia Akcji serii D]
Umowa objęcia Akcji serii D zostanie zawarta w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia
30 sierpnia 2009 roku.
§8
[Wyłączenie prawa poboru Akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy]
Wyłącza się w całości, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki udzieloną w formie odrębnej uchwały,
prawo poboru Akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy, co uzasadnione jest celem emisji
Akcji serii D, które zostaną zaoferowane do objęcia przez Osobę Uprawnioną, tj. Inwestorski
Fundusz Kapitałowy CAPITIS Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, co jest
zgodne z postanowieniami umowy inwestycji kapitałowej z dnia 15 stycznia 2009 roku, zawartej
pomiędzy Spółką i Osobą Uprawnioną. Na mocy postanowień, wskazanej w zdaniu poprzedzającym,
umowy inwestycji kapitałowej, Inwestorski Fundusz Kapitałowy CAPITIS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością wyraziła zainteresowanie objęciem akcji Spółki (inwestycja strategiczna) oraz
jej

dalszym

rozwojem

połączonym

z:

(i)

przygotowaniem

i

przeprowadzeniem

planu

restrukturyzacji wewnętrznej Spółki, (ii) przygotowaniem i wdrożeniem programu rozwoju sieci
sprzedaży detalicznej i hurtowej Spółki, (iii) przygotowaniem i wdrożeniem polityki handlowej
Spółki (cenowej, asortymentowej, marżowej), (iv) przygotowaniem propozycji zmian systemu
wynagradzania członków zarządu na system zależny od rocznego wyniku finansowego Spółki.
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Realizacja założonych celów zakładała między innymi objęcie przez Osobę Uprawnioną (inwestora
strategicznego), w ramach subskrypcji prywatnej, m.in. akcji zwykłych na okaziciela serii D nowej
emisji Spółki. Dlatego też, na mocy postanowień przedmiotowej umowy inwestycji kapitałowej,
Inwestorski Fundusz Kapitałowy CAPITIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązała się
m.in. do objęcia Akcji serii D Spółki, zaś Spółka zobowiązała się do ich zaoferowania Osobie
Uprawnionej (inwestorowi strategicznemu). Z powyższych względów wyłączenie prawa poboru Akcji
serii D Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy i umożliwienie ich objęcia przez inwestora
strategicznego w Spółce należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym nie
pozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
§9
[Dematerializacja i wprowadzenie papierów wartościowych do alternatywnego systemu
obrotu]
1. Akcje serii D, a także prawa do Akcji serii D („PDA serii D”) 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.).
2. Zamiarem

Spółki

jest

podjęcie

czynności

faktycznych

i

prawnych

zmierzających

do

wprowadzenia PDA serii D oraz Akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu („ASO”) na
rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA
(„GPW”).
3. Zarząd Spółki złoży wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA (zwanego
dalej „KDPW”) o rejestrację PDA serii D oraz Akcji serii D w depozycie prowadzonym przez
KDPW oraz wniosek do GPW, jako organizatora ASO, o wprowadzenie PDA serii D oraz Akcji
serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.
4. Przed złożeniem do GPW, jako organizatora ASO, wniosku o wprowadzenie PDA serii D oraz
Akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, Zarząd Spółki
podejmie czynności zmierzające do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w prowadzonym
przez KDPW depozycie, papierów wartościowych będących przedmiotem ubiegania się o
wprowadzenie do ASO na rynku NewConnect – zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 4 ustawy z dnia
29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn.zm.).
5. Na mocy postanowień § 6 ust. 10 Statutu Spółki, Zarząd Spółki upoważniony jest do
podejmowania wszelkich czynności w celu każdorazowego dopuszczania i wprowadzania do
obrotu regulowanego lub alternatywnego systemu obrotu emitowanych przez Spółkę papierów
wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w
związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi (tj. m.in. praw poboru, praw do
akcji). W szczególności Zarząd Spółki upoważniony jest do każdorazowego zawierania umów o
rejestrację w depozycie papierów wartościowych, w szczególności w depozycie prowadzonym
przez KDPW, emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także
innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę
papierami wartościowymi.
6. Na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki (uchwała nr 8 NWZ Spółki z dnia 19
lutego 2009 roku – protokół Walnego Zgromadzenia objęty aktem notarialnym sporządzonym
przez notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A nr 725/09) Zarząd Spółki został m.in.
upoważniony

do

podjęcia

wszelkich

czynności

faktycznych

i

prawnych

związanych

z

wprowadzeniem PDA serii D oraz Akcji serii D do obrotu w ASO na rynku NewConnect i ich
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dematerializacją, w tym, m.in. do: zawarcia odpowiednich umów z KDPW, w szczególności
umów o rejestrację w depozycie prowadzonym przez KDPW PDA serii D oraz Akcji serii D,
będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w ASO na rynku NewConnect
oraz podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji
tych papierów wartościowych w KDPW, złożenia do GPW wszelkich wniosków, zawiadomień i
dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie wprowadzenia papierów wartościowych
do obrotu w ASO na rynku NewConnect, w tym m.in. wniosku o wprowadzenie PDA serii D oraz
Akcji serii D do obrotu w ASO na rynku NewConnect i dokumentu informacyjnego
zatwierdzonego przez Autoryzowanego Doradcę Spółki.
§ 10
[Zmiana Statutu Spółki]
1. W § 6 Statutu Spółki, ustępy oznaczone jako: „ust. 1” i „ust. 5” otrzymują nową treść w
następującym brzmieniu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.471.505 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt jeden
tysięcy pięćset pięć złotych) i jest podzielony na 14.715.050 (czternaście milionów siedemset
piętnaście tysięcy pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
akcja. Kapitał Spółki w wysokości 1.000.000 zł (jeden milion złotych) został w całości pokryty
majątkiem

przekształcanej

spółki

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

„HURTIMEX” Spółka z o.o.”;
„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 zł (czterysta tysięcy złotych);
3) akcje zwykłe na okaziciela serii C w łącznej liczbie 15.050 (piętnaście tysięcy pięćdziesiąt), o
łącznej wartości nominalnej 1.505 zł (jeden tysiąc pięćset pięć złotych);
4) akcje zwykłe na okaziciela serii D w łącznej liczbie 4.700.000 (cztery miliony siedemset
tysięcy), o łącznej wartości nominalnej 470.000 zł (czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych).”
2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.
§ 11
[Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek w postaci
zmiany postanowień Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy
postanowienia w przedmiocie wpisania odpowiednich zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawą prawną wprowadzenia Akcji serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu jest Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX Spółki Akcyjnej z dnia 19 lutego 2009 r. (akt
notarialny sporządzony przez Notariusza Zbigniewa Jacka Lipke, prowadzącego Kancelarię
Notarialną w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55 – Rep. A nr 725/09).
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Treść powołanej Uchwały brzmi następująco:
UCHWAŁA Nr 8
w sprawie ubiegania się Spółki o wprowadzenie akcji serii D i praw do akcji serii D
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect" organizowanym
przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dematerializacji.
Walne Zgromadzenie HURTIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”),
niniejszym postanawia, co następuje:
§1
[Wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu i ich dematerializacja]
1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym ubiegać się o wprowadzenie do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie SA („GPW”): praw do akcji serii D Spółki oraz akcji serii D.
2. Wszystkie papiery wartościowe, o których mowa w ustępie poprzedzającym 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.).
§2
[Upoważnienie dla Zarządu]
Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia
wszelkich

czynności

faktycznych i prawnych niezbędnych

do realizacji celów

określonych

postanowieniami § 1, tj. czynności związanych z wprowadzeniem praw do akcji serii D oraz akcji
serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez
GPW i ich dematerializacją, w tym w szczególności do:
1) wyboru podmiotów pełniących funkcje: Autoryzowanego Doradcy i Animatora Rynku lub Market
Makera oraz zawarcia z tymi podmiotami stosownych umów,
2) zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”),
w szczególności umów o rejestrację w depozycie prowadzonym przez KDPW praw do akcji i akcji
będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez GPW, o których mowa w § 1 ust. 1
niniejszej

uchwały

oraz

podjęcia

wszelkich

innych

czynności

faktycznych

i

prawnych

niezbędnych do rejestracji tych papierów wartościowych w KDPW,
3) złożenia do GPW wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów wymaganych w postępowaniu
w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”
organizowanym przez GPW, w tym m.in. wniosku o wprowadzenie papierów wartościowych, o
których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na
rynku „NewConnect” i Dokumentu Informacyjnego zatwierdzonego przez Autoryzowanego
Doradcę Spółki.
§3
[Wejście uchwały w życie]
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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Emisja Akcji serii E
W dniu 4 listopada 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX Spółki Akcyjnej podjęło
Uchwałę Nr 4 w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w
drodze złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja
prywatna), z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, akcji zwykłych na okaziciela serii E, a
także w sprawie zmiany Statutu Spółki (akt notarialny sporządzony przez Notariusza dr Andrzeja
Jana Szeredę, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 19 – Rep. A Nr
3782/2009).
Treść przedmiotowej Uchwały jest następująca:
UCHWAŁA Nr 4
w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego
adresata (subskrypcja prywatna), z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, akcji
zwykłych na okaziciela serii E, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie HURTIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwanej dalej: „Spółką”,
działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 4) i 5) Statutu Spółki oraz art. 430 - 433 Kodeksu spółek
handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje:
§1
[Podział (split) akcji Spółki]
1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 0,10 zł
(dziesięciu groszy) na 0,01 zł (jeden grosz) oraz zwiększenie liczby akcji tworzących kapitał
zakładowy do 147.150.500 (sto czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset)
akcji.
2. Podział akcji (split) zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się jedną akcję o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy) na 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł
(jeden grosz).
3. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
§2
[Podwyższenie kapitału zakładowego. Emisja Akcji serii E]
1. Z uwzględnieniem dokonanego na mocy postanowień § 1 niniejszej uchwały podziału (splitu)
akcji Spółki kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł
(dwieście tysięcy złotych) i nie wyższą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji
nie mniej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) sztuk akcji serii E i nie więcej niż 100.000.000
(sto milionów) sztuk akcji serii E, o wartości nominalnej wynoszącej 0,01 zł (jeden grosz)
każda akcja, zwanych dalej: „Akcjami serii E” lub „Akcjami nowej emisji”.
2. Akcje nowej emisji (Akcje serii E) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Objęcie Akcji serii E Spółki w ramach emisji, o której mowa w ustępach poprzedzających
nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata,
osoby uprawnione, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały, zgodnie z postanowieniami
właściwych przepisów KSH regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze
subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Oferta objęcia Akcji serii E, o której mowa w
zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania
nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej
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i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.).
4. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 2 ust. 1
niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii E.
5. Zarząd

Spółki,

przed

zgłoszeniem

podwyższenia

kapitału

zakładowego

do

rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego
o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w
związku z art. 431 § 7 KSH.
§3
[Osoby uprawnione do objęcia Akcji serii E]
Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii E (zwanymi dalej: „Osobami Uprawnionymi”) są
członkowie Zarządu Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki, którzy piastują lub piastowali
funkcję w roku 2009.
§4
[Cena emisyjna Akcji serii E]
1. Cena emisyjna Akcji serii E wynosi 0,04 zł (cztery grosze) i przy uwzględnieniu podziału (splitu)
akcji Spółki dokonanego na mocy postanowień § 1 niniejszej uchwały została ustalona, po
uwzględnieniu zaokrągleń do pełnych groszy, jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia
notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym
poprzez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, z ostatnich dziewięciu miesięcy
poprzedzających dzień podjęcia niniejszej uchwały.
2. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji serii E zostanie
wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś
pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji serii E i ich wartości nominalnej
zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.
§5
[Określenie wkładów na pokrycie Akcji serii E]
Akcje

serii E

zostaną

pokryte, w

całości przed zarejestrowaniem

podwyższenia

kapitału

zakładowego, wkładami pieniężnymi.
§6
[Prawo do dywidendy]
Akcje nowej emisji (Akcje serii E) uczestniczyć będą w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę
począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2009, tj. za rok obrotowy kończący się w dniu
31.12.2009 r.
§7
[Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E]
1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich Akcji serii E, tj. wyłącza
się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji
serii E.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art.
433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawiona została na piśmie Walnemu Zgromadzeniu
przez Zarząd i stanowi załącznik do protokołu.
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3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do
Akcji serii E leży 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 KSH.
§8
[Obejmowanie Akcji serii E]
1. Emisja Akcji serii E zostanie przeprowadzona w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 3 zdanie
pierwsze niniejszej uchwały.
2. Objęcie Akcji serii E przez Osoby Uprawnione nastąpi poprzez zawarcie przez Spółkę z Osobą
Uprawnioną pisemnej umowy objęcia Akcji serii E, w treści której, w szczególności zawarta
będzie pisemna oferta objęcia Akcji serii E oraz pisemne oświadczenie Osoby Uprawnionej o
przyjęciu oferty objęcia Akcji serii E. Treść umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym
powinna czynić zadość wymaganiom określonym przez art. 437 § 2 KSH, a także
obowiązującym w tym zakresie innym przepisom prawa.
3. Umowa objęcia Akcji serii E, o której mowa w ust. 2 zawarta zostanie w siedzibie Spółki.
4. Zawarcie przez Spółkę z Osobami Uprawnionymi umowy objęcia Akcji serii E, o której mowa w
ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii E i pisemnym
przyjęciem tej oferty przez Osoby uprawnione – zgodnie z dyspozycją art. 431 § 2 pkt 1) KSH.
5. Zawarcie przez Spółkę z Osobami Uprawnionymi umowy objęcia Akcji serii E, o której mowa w
ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Osoby Uprawnione zapisu na Akcje serii E oraz z
przyjęciem przez Osoby Uprawnione zobowiązania do zapłaty ceny za obejmowane Akcje serii
E. Akcje serii E zostaną opłacone (pokryte) wkładem określonym zgodnie z postanowieniami §
5 niniejszej uchwały.
6. Objęcie Akcji serii E w sposób określony w ust. 2 przeprowadzone zostanie w terminie
subskrypcji Akcji serii E, tj. w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej uchwały.
7. Pozostałe, szczegółowe zasady obejmowania Akcji serii E zostaną uregulowane w treści umowy
objęcia Akcji serii E, o której mowa w ust. 2.
8. Objęcie Akcji serii E w sposób określony w ust. 2 może zostać dokonane za pośrednictwem
pełnomocnika umocowanego przez Osobę Uprawnioną (mocodawcę) w drodze pisemnego
pełnomocnictwa, zawierającego w szczególności: upoważnienie dla pełnomocnika do zawarcia
umowy, o której mowa w ust. 2 i złożenia w imieniu Osoby Uprawnionej (mocodawcy)
oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii E, a także dane pełnomocnika i dane Osoby
Uprawnionej (mocodawcy).
§9
[Termin subskrypcji prywatnej Akcji serii E – zawarcia umowy objęcia Akcji serii E]
Umowy objęcia Akcji serii E zostaną zawarte w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia
13 listopada 2009 roku włącznie.
§ 10
[Upoważnienia dla Zarządu Spółki]
1. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania
wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podziałem (splitem) akcji Spółki
dokonanym na mocy postanowień § 1 niniejszej uchwały.
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2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i
ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii E i dokonania wszelkich
czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki
wynikającym z emisji Akcji serii E, a w szczególności do złożenia oświadczenia w formie aktu
notarialnego

o wysokości objętego

podwyższenia

kapitału

zakładowego i

dookreśleniu

wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i §
4 w związku z art. 431 § 7 KSH.
§ 11
[Zmiana Statutu]
W związku z podziałem (splitem) akcji Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały oraz w
związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii E, o którym mowa
w §§ 2-10 niniejszej uchwały, a także uwzględniając podjęcie przez Zarząd w formie aktu
notarialnego sporządzonego przez notariusza dr Andrzeja Jana Szeredę z Kancelarii Notarialnej
w Łodzi przy ul. Pomorskiej 19 za rep. A 2938/2009 w dniu 28 sierpnia 2009 roku uchwały o
podwyższeniu kapitału w ramach granic określonych przez kapitał docelowy poprzez emisję
akcji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 470.000 zł (czterysta
siedemdziesiąt tysięcy złotych), Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 431
§ 1 w i art. 430 § 1 KSH – postanawia zmienić w § 6 Statutu Spółki postanowienia ust. 1 i ust.
5 w ten sposób, że wskazane ustępy otrzymują nowe, następujące brzmienie:
1) w zakresie § 6 ust. 1 Statutu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.671.505 zł (jeden milion sześćset
siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięć złotych) i nie więcej niż 2.471.505 zł (dwa miliony
czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięć złotych) i jest podzielony na nie mniej
niż 167.150.500 (sto sześćdziesiąt siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset) i nie
więcej niż 247.150.500 (dwieście czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy
pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda 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 60.000.000 (sześćdziesiąt
milionów), o numerach od 1 do 60.000.000, o łącznej wartości nominalnej 600.000 zł
(sześćset tysięcy złotych);
2) akcje zwykłe na okaziciela serii B w łącznej liczbie 40.000.000 (czterdzieści
milionów), o łącznej wartości nominalnej 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych);
3) akcje zwykłe na okaziciela serii C w łącznej liczbie 150.500 (sto pięćdziesiąt tysięcy
pięćset), o łącznej wartości nominalnej 1.505 zł (jeden tysiąc pięćset pięć złotych);
4) akcje zwykłe na okaziciela serii D w łącznej liczbie 47.000.000 (czterdzieści siedem
milionów), o łącznej wartości nominalnej 470.000 zł (czterysta siedemdziesiąt tysięcy
złotych).
5) akcje zwykłe na okaziciela serii E w łącznej liczbie nie mniejszej niż 20.000.000
(dwadzieścia milionów) i nie większej niż 100.000.000 (sto milionów), o łącznej wartości
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nominalnej nie mniejszej niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) i nie większej niż
1.000.000 zł (jeden milion złotych).”
2. Zarząd Spółki, w treści oświadczenia składanego w formie aktu notarialnego, o którym mowa w
§ 2 ust. 5 niniejszej uchwały ustali brzmienie § 6 ust. 1 oraz ust. 5 Statutu Spółki, uwzględniające
podział (split) akcji Spółki oraz wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w ramach jego
podwyższenia przeprowadzanego na podstawie niniejszej uchwały.
§ 12
[Wejście uchwały w życie]
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że 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.

Podstawą prawną wprowadzenia Akcji serii E do Alternatywnego Systemu Obrotu jest Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX Spółki Akcyjnej z dnia 4 listopada 2009 r. (akt
notarialny sporządzony przez Notariusza dr Andrzeja Jana Szeredę, prowadzącego Kancelarię
Notarialną w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 19 – Rep. A Nr 3782/2009).
Treść powołanej Uchwały brzmi następująco:
UCHWAŁA Nr 5
w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii E i praw do akcji serii E
do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę
Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji.
Walne Zgromadzenie HURTIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”),
niniejszym postanawia, co następuje:
§1
[Wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu i ich dematerializacja]
1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym ubiegać się o wprowadzenie do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie SA („GPW”): praw do akcji serii E Spółki oraz akcji serii E.
2. Wszystkie papiery wartościowe, o których mowa w ustępie poprzedzającym 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.).
§2
[Upoważnienie dla Zarządu]
Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia
wszelkich

czynności

faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji celów

określonych

postanowieniami § 1, tj. czynności związanych z wprowadzeniem praw do akcji serii E oraz akcji
serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez
GPW i ich dematerializacją, w tym w szczególności do:
1) wyboru podmiotów pełniących funkcje: Autoryzowanego Doradcy i Animatora Rynku lub Market
Makera oraz zawarcia z tymi podmiotami stosownych umów;
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2) zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA („KDPW”),
w szczególności umów o rejestrację w depozycie prowadzonym przez KDPW praw do akcji i
akcji będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez GPW, o których mowa w § 1
ust. 1 niniejszej uchwały oraz podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych
niezbędnych do rejestracji tych papierów wartościowych w KDPW;
3) złożenia

do

GPW

wszelkich

wniosków,

zawiadomień

i

dokumentów

wymaganych

w

postępowaniu w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku
„NewConnect” organizowanym przez GPW, w tym m.in. wniosku o wprowadzenie papierów
wartościowych, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu na rynku „NewConnect” i dokumentu informacyjnego zatwierdzonego przez
Autoryzowanego Doradcę Spółki.
§3
[Wejście uchwały w życie]
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2.4. Informacje

o

zasadach

opodatkowania

dochodów

związanych

z

posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem
Informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku
W niniejszym Dokumencie 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.
2.4.1. 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:
−

podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy;

−

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);

−

podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt. 4 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych);

−

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:
−

podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy;
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−

podatek wynosi 19% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych);

−

zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z
tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki (art.
22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych):
a) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
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 niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub
w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
c)

spółka, o której mowa w lit. b, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w
kapitale spółki, 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 powyżej ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody
(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada nie mniej niż 10% udziałów
(akcji) w spółce wypłacającej te należności, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma
również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów
(akcji), przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej,
upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).
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, od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w
zyskach osób prawnych, w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od
następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.
Zasady opisane powyżej stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, które mogą wprowadzać odmienne
regulacje.
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.
−

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).
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Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidend otrzymanych przez zagraniczne osoby fizyczne
i prawne
Dywidendy wypłacane zagranicznym osobom fizycznym z tytułu udziału w zyskach polskich osób
prawnych

podlegają

opodatkowaniu

19%

zryczałtowanym

podatkiem

dochodowym,

o

ile

odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi inaczej (art. 30a Ustawy o
Podatku dochodowym od osób fizycznych). Zasady opodatkowania zagranicznych osób prawnych są
analogiczne do zasad opodatkowania krajowych osób prawnych, z tym że w przypadku braku
zwolnienia możliwe jest zastosowanie stawek podatku wynikających z umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania. Warunkiem zastosowania stawki podatkowej wynikającej z właściwej
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobierania podatku zgodnie z taką umową
jest otrzymanie przez spółkę wypłacającą dywidendę zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub
siedzibie odbiorcy dywidendy, wydanego dla celów podatkowych przez zagraniczną administrację
podatkową (certyfikat rezydencji).
2.4.2. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży 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, jeżeli czynności te

wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów)
z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach
ogólnych.
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
jest:
-

różnica

między

sumą

przychodów

uzyskanych

z

tytułu

odpłatnego

zbycia

papierów

wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub
ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych;
-

różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów
wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b. Ustawy z dnia 29 lipca 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;

-

różnica

między sumą

przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia

pochodnych

instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a Ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych;
-

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

-

różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających
osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej
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postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów
określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e,
osiągnięta w roku podatkowym.
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym
mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać
dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji
praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość
prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo
wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub
jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych).
Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki
podatkowej, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie
podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów
podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.
Opodatkowanie dochodów osób prawnych
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę
pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu,
czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z
pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy z zastrzeżeniem
art. 25 ust. 1b, 2a, 3-6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani wpłacić na rachunek właściwego urzędu
skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu
osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące.
Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony
w art. 25 ust. 6-7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki
podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie
podatku ma zastosowanie, pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca
zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.
2.4.3. Obowiązek związany z przekazami pieniężnymi 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 pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju związanych z obrotem
dewizowym za pośrednictwem uprawnionych banków, jeżeli 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).
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2.4.4. 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 również praw związanych z posiadaniem akcji, podlega
opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli;
-

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 zróżnicowana i zależy od rodzaju
pokrewieństwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą
i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. Stopień pokrewieństwa ustala się w
oparciu o art. 14 Ustawy o podatku od spadków i darowizn.
2.4.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zgodnie z postanowieniami art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwalnia
się od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż maklerskich instrumentów finansowych
firmom inwestycyjnym bądź za ich pośrednictwem oraz sprzedaż 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.
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 sprzedaż
akcji

nie

jest

dokonywana

w

ramach

obrotu

zorganizowanego,

czynności

cywilnoprawne

przenoszące własność papierów wartościowych (akcji) obciążone są podatkiem od czynności
cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej sprzedawanych praw majątkowych. W takim
wypadku, podatnicy są zobowiązani bez wezwania organu podatkowego, złożyć 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. Jeżeli czynność jest dokonywana w formie aktu notarialnego płatnikiem jest
notariusz.
Zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt 4) lit. a) Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,
nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu
dokonania tej czynności opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług.
2.4.6. 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 ciążącego na nim
obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie
organowi podatkowemu – odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.
Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od
woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli
odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.
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3.

Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych,
przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta
ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub
przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub
zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania
określonych zawiadomień

3.1.

Streszczenie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji

Stosownie do postanowień Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień Statutu Spółki do
podstawowych praw akcjonariuszy zaliczyć można następujące prawa, przywileje i związane z nimi
ograniczenia.
3.1.1. 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). Zgodnie z art. 348 § 2 KSH
uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w
dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może upoważnić walne zgromadzenie do
określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany
rok obrotowy (dzień dywidendy).
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 może
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 należy 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 może 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
upoważnienie dla Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na
poczet przewidywanej dywidendy.
Akcje serii D oraz Akcje serii E są tożsame w prawach z Akcjami serii B oraz Akcjami serii C
notowanymi już na rynku NewConnect. Akcje serii D oraz Akcje serii E będą uczestniczyły w
dywidendzie wypłacanej przez Spółkę począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2009, tj. za
rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2009 roku i kończący się w dniu 31 grudnia
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2009 roku.
Szczegółowe zasady dystrybucji dywidendy przez spółki publiczne, w tym m.in. warunki wypłaty
dywidendy, a także sposób ogłaszania informacji o zamiarze wypłaty i o odbiorze dywidendy,
ustalane są zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zgodnie

z §

124

ust. 1 Szczegółowych

Zasad

Działania Krajowego Depozytu Papierów

Wartościowych, Emitent zobowiązany jest poinformować Krajowy Depozyt o wysokości dywidendy
przypadającej na jedną akcję oraz o terminach ustalenia prawa do dywidendy (określonym w
przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty dywidendy,
a informacja taka powinna zostać przekazana do KDPW nie później niż 10 dni przed dniem
ustalenia prawa do dywidendy. Zgodnie z § 124 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień
(termin) wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu ustalenia prawa
do dywidendy.
Wypłata

dywidendy

następuje

dywidendy

przysługującej

publicznej,

zgodnie

z

§

za

pośrednictwem

akcjonariuszom
130

systemu

posiadającym

Szczegółowych

Zasad

depozytowego

KDPW.

zdematerializowane

Działania

KDPW,

akcje

następuje

Wypłata
spółki
poprzez

pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW, na wskazanym przez KDPW rachunku
pieniężnym lub rachunku bankowym, środków przeznaczonych na realizację prawa do dywidendy, a
następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunki uczestników
bezpośrednich KDPW, którzy w dalszej kolejności przekażą 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 podwyższeniu kapitału zakładowego powinna wskazywać
także dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych
akcji (dzień prawa poboru), jeżeli nie zostali oni tego prawa pozbawieni w całości. Dzień prawa
poboru nie może być ustalony później niż z upływem trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia
uchwały, a w przypadku spółki publicznej – sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.
Zgodnie z art. 433 § 2 KSH, w interesie spółki walne zgromadzenie może 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 może 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 podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe
akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem
oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na
warunkach określonych w uchwale lub gdy uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe
akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo
poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji (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
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podejmuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
W przypadku spółek publicznych realizacja prawa poboru następować będzie za pośrednictwem
systemu depozytowego KDPW. Za każdą 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 może
być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej.
Statut Spółki (§ 7 ust. 5) określa, iż zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana
jest na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza.
Prawo do zbywania posiadanych akcji, obciążania zastawem lub użytkowaniem
Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje są zbywalne.
Uprawnienia zastawnika lub użytkownika akcji uregulowane są przez postanowienia art. 340
Kodeksu Spółek Handlowych. Zgodnie z postanowieniami art. 340 § 1 KSH zastawnik i użytkownik
mogą wykonywać prawo głosu z akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego, na której
ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca
ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze akcyjnej dokonano wzmianki o jego ustanowieniu
i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu (zasady ujawnienia w księdze akcyjnej prawa głosu
z akcji obciążonej na rzecz zastawnika lub użytkownika regulują postanowienia art. 341 KSH, zaś
zasady uczestnictwa uprawnionych zastawników lub użytkowników w walnym zgromadzeniu –
postanowienia art. 406 KSH).
Zgodnie z postanowieniami art. 340 § 3 KSH w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których
ustanowiono
prowadzonym

zastaw
przez

lub

użytkowanie,

podmiot

są

uprawniony

zapisane
zgodnie

na
z

rachunku

przepisami

o

papierów

wartościowych

obrocie

instrumentami

finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
Statut Spółki nie zawiera żadnych postanowień w powyższym zakresie.
Umorzenie akcji
Zgodnie z art. 359 § 1 KSH akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut tak stanowi. Akcja
może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie
dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie
może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
Zgodnie 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 obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie przymusowe następuje za
wynagrodzeniem, które nie może być niższe 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 może stanowić, że akcje ulegają umorzeniu w razie ziszczenia się
określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie. Stosuje się wówczas
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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 obniżenie kapitału zakładowego;
- spółka nabędzie akcje w drodze egzekucji swoich roszczeń;
- nastąpi nabycie w drodze sukcesji uniwersalnej.
Zgodnie z § 9 ust. 6 Statutu Spółki, jeżeli akcje nabyte w drodze egzekucji nie zostaną zbyte
w ciągu roku od dnia ich nabycia, muszą być umorzone według przepisów o obniżeniu kapitału
zakładowego. Statut Spółki w § 9 ust. 6 mówi, że umorzenie bez zachowania przepisów o obniżeniu
kapitału zakładowego może być dokonane jedynie z czystego zysku.
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 każdego 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.
3.1.2. Prawa korporacyjne
Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki oraz prawo do głosowania na
walnym zgromadzeniu spółki
W myśl art. 4061 KSH prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają
tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia
(dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z
akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje
prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są
wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art.4062 KSH).
Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 411 § 1 KSH każda akcja daje prawo do jednego
głosu na walnym zgromadzeniu. W oparciu o postanowienia art. 351 § 1 KSH spółka może
wydawać akcje o szczególnych uprawnieniach, które to uprawnienia powinny być określone
w statucie (tzw. akcje uprzywilejowane), zaś akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych,
powinny być imienne.
Zgodnie z art. 351 § 2 zdanie drugie KSH spółka publiczna nie może wydawać akcji
uprzywilejowanych co do głosu, z zastrzeżeniem, iż jeżeli spółka takie akcje wydała przed
uzyskaniem statusu spółki publicznej, uprzywilejowanie akcji nadal istnieje (w przypadku spółki
niepublicznej – zgodnie z art. 352 KSH – uprzywilejowanie co do prawa głosu polegać może na
przyznaniu jednej akcji nie więcej niż dwóch głosów).
Zgodnie z § 6 ust. 5 Statutu Spółki Akcje Emitenta serii A w liczbie 60.000.000 sztuk są Akcjami
imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że jednej Akcji przyznaje się dwa głosy na
Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pozostałe Akcje Emitenta są Akcjami zwykłymi na okaziciela (każda
więc Akcja na okaziciela uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu).
Zgodnie z treści art. 4063 § 1 kodeksu spółek handlowych akcje na okaziciela mające postać
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dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty
akcji zostały złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone
zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej
mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy
o

Europejskim

Obszarze

Gospodarczym,

wskazanych

w

ogłoszeniu

o

zwołaniu

Walnego

Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty
akcji nie będą wydane przez upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Na podstawie art. 4064 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz spółki publicznej może przenosić
akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem
zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo w spółce publicznej wymaga udzielenia na
piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie
wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu (art. 4121 § 2 KSH).
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 znajduje się w punkcie 13.2. niniejszego
Dokumentu Informacyjnego. Regulamin Walnego Zgromadzenia HURTIMEX S.A. zamieszczony jest
na stronie internetowej Emitenta.
Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy
Na warunkach określonych w art. 422-427 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusz ma prawo do
zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia spółki – w drodze powództwa o uchylenie uchwały i
powództwa o stwierdzenie nieważności 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, może być
zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały (§ 1). Prawo
do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje: (i) zarządowi,
radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów; (ii) akcjonariuszowi, który głosował
przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg głosowania nie
dotyczy akcjonariusza tzw. akcji niemej); (iii) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do
udziału w walnym zgromadzeniu oraz (iv) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym
zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia
uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad (§ 2).
Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd
rejestrowy może jednakże zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy.
W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały walnego
zgromadzenia

sąd,

na

wniosek

pozwanej

spółki,

może

zasądzić

od

powoda

kwotę

do

dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy
prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (art. 423
§ 2 KSH).
Zgodnie z art. 424 § 2 KSH powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia w przypadku
spółki publicznej należy wnieść w termin miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie
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później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.
Art. 425 KSH przewiduje prawo akcjonariusza do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia
akcjonariuszy w drodze powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. Prawo do wytoczenia
przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności 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. Powództwo o stwierdzenie nieważności
uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni
od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały (§ 3).
Upływ terminu określonego w art. 425 § 3 KSH nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu
nieważności uchwały. Przepisy art. 423 § 1 i § 2 KSH stosuje się odpowiednio.
Zgodnie z art. 427 KSH prawomocny wyrok uchylający uchwałę lub stwierdzający nieważność
uchwały ma moc obowiązującą w stosunkach między spółką a wszystkimi akcjonariuszami oraz
między spółką a członkami organów spółki. W przypadkach, w których ważność czynności
dokonanej przez spółkę jest zależna od uchwały walnego zgromadzenia, uchylenie takiej uchwały
lub stwierdzenie jej nieważności nie ma skutku wobec osób trzecich działających w dobrej wierze.
Statut Spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym zakresie.
Prawo do wyboru rady nadzorczej spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego mogą zgodnie z art.
385 § 3 KSH złożyć 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 powyżej, 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 żadnych postanowień w tym zakresie.
Prawo do informacji na temat Spółki
Na warunkach określonych w art. 428-429 Kodeksu Spółek Handlowych podczas obrad walnego
zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji
dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym
ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni
od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenie (art. 428 § 5 KSH).
Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią
powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic
technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa (art. 428 § 2 KSH). Członek
zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić
podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej (art. 428 § 3 KSH).
Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie
internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im
odpowiedzi (art. 428 § 4 KSH).
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Zgodnie z art. 428 § 6 KSH w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym
zgromadzeniem

wniosku

o

udzielenie

informacji

dotyczącej

spółki,

zarząd

może

udzielić

akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu art.
428 § 2 KSH.
W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie
informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich
przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu
zgromadzeniu

mogą

nie

obejmować

informacji

podanych

do

wiadomości

publicznej

oraz

udzielonych podczas walnego zgromadzenia (art. 428 § 7 KSH).
Art. 429 Kodeksu Spółek Handlowych reguluje zasady ochrony prawa akcjonariusza do informacji.
Zgodnie z postanowieniami tego przepisu akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej
informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć
wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy
złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono
udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o
zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym
zgromadzeniem.
Statut Spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym zakresie.
Prawo do złożenia 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 art. 399 § 2 KSH rada nadzorcza spółki akcyjnej może zwołać zwyczajne walne
zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych
lub w Statucie oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uznana za wskazane.
Zgodnie z art. 399 § 3 KSH akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego
lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce akcyjnej mogą zwołać nadzwyczajne walne
zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
Na podstawie art. 400 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia (Statut może upoważnić do
żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż
jedną dwudziestą kapitału zakładowego). Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od
dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane,
sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy
występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
Zgodnie z art. 401 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie to w spółce publicznej powinno zostać zgłoszone
zarządowi nie później niż w terminie dwudziestu jeden dni przed wyznaczonym terminem
zgromadzenia.

Żądanie

powinno

zawierać

uzasadnienie

lub

projekt

uchwały

dotyczącej

proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
Zarząd w spółce publicznej jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż na osiemnaście dni przed
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wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone
na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego
zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na
piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie
internetowej

(art.

401

§

4

KSH).

Ponadto,

każdy

akcjonariusz

może

podczas

walnego

zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art.
401 § 5 KSH).
We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy możliwie szczegółowo
wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady. Wnioskodawcy żądań zwołania walnego zgromadzenia
powinni uzasadnić takie żądanie oraz sprawy wnoszone pod jego obrady (§ 4 ust. 1 Regulaminu
Walnego Zgromadzenia HURTIMEX S.A.).
Postanowienia w zakresie prawa do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia oraz wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw znajdują się w
§ 21 ust. 4-8 Statutu Spółki.
Prawo do żądania 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 spółki publicznej posiadających co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (art. 84 Ustawy o ofercie publicznej).
Stosowna

uchwała

powinna

określać

w

szczególności:

oznaczenie

rewidenta

do

spraw

szczególnych, na którego wnioskodawca wyraził zgodę na piśmie, przedmiot i zakres badania,
zgodny z treścią wniosku, chyba że wnioskodawca wyraził zgodę na piśmie na ich zmianę,
dokumenty, które spółka powinna udostępnić biegłemu, termin rozpoczęcia badania, nie dłuższy niż
3 miesiące od dnia podjęcia uchwały oraz stanowisko zarządu wobec zgłoszonego wniosku. Jeżeli
walne

zgromadzenie

oddali

wniosek

o

wyznaczenie

rewidenta

do

spraw

szczególnych,

wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do sądu rejestrowego w terminie
14 dni od powzięcia uchwały (art. 85 Ustawy o ofercie publicznej). Po zakończeniu badania
rewident do spraw szczególnych (niezależnie od trybu jego powołania) przedstawia wyniki badania
w formie pisemnego sprawozdania, które przedkłada zarządowi i radzie nadzorczej spółki publicznej
(art. 86 Ustawy o ofercie publicznej). W związku z tym, iż inicjatywa powołania rewidenta jest
prawem akcjonariuszy, to właśnie akcjonariusze są adresatami informacji dotyczącej wyników
badania. Rada nadzorcza spółki publicznej składa sprawozdanie ze sposobu uwzględnienia wyników
badania

na

najbliższym

walnym

zgromadzeniu,

zaś

zarząd

jest

obowiązany

udostępnić

sprawozdanie w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.
Statut Spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym zakresie.
Prawo do żądania informacji o stosunku dominacji
Na mocy postanowień art. 6 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Akcjonariusz (m.in.) spółki
kapitałowej ma prawo żądać, aby inna spółka handlowa, która jest akcjonariuszem tej spółki
kapitałowej, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec
określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem w tej spółce. Akcjonariusz
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(m.in.) ma także prawo żądać 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, także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami). Żądanie
udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie.
Statut Spółki nie zawiera żadnych postanowień w powyższym 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 oraz do imiennego zaświadczenia o
prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej.
Statut Spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym zakresie.
Inne prawa korporacyjne
Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania
finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta
najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem (art. 395 § 4 Kodeksu Spółek
Handlowych).
Prawo do przeglądania w lokalu zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407
§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusz spółki publicznej może zażądać przesłania mu listy
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być
wysłana.
Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie
tygodnia przed walnym zgromadzeniem (art. 407 §2 Kodeksu Spółek Handlowych).
Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną
w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze,
posiadający

jedną

dziesiątą

kapitału

zakładowego

reprezentowanego

na

tym

walnym

zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 Kodeksu
Spółek Handlowych).
Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez zarząd
odpisów uchwał (art. 421 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). Wypis z protokołu wraz z dowodami
zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd
dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać
wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.
Prawo do wniesienia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na

zasadach

określonych w art. 486 i 487 Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa
o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego
szkodę.
Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania 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).
Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego
sporządzenia (art. 341 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych).
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Prawo akcjonariusza spółki publicznej do żądania 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).

3.2. Streszczenie obowiązków i ograniczeń z instrumentów finansowych
Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta
Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących obrotu Akcjami serii B, Akcjami
serii C, Akcjami serii D oraz Akcjami serii E Emitenta. Wszystkie Akcje serii B, serii C, serii D oraz
serii E są równe w prawach.
Zgodnie z § 6 pkt 10 Statutu Spółki, Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania wszelkich
czynności w celu każdorazowego dopuszczania i wprowadzania do obrotu regulowanego lub
alternatywnego systemu obrotu emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji
Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez
Spółkę papierami wartościowymi (tj. m.in.: praw poboru, praw do akcji). W szczególności
upoważnia się Zarząd Spółki do każdorazowego zawierania umów o rejestrację w depozycie
papierów wartościowych, w szczególności w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A., emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji
Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez
Spółkę papierami wartościowymi.
Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Art. 13 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek
zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli:
-

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

-

łączny

obrót

na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

przedsiębiorców

uczestniczących

w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość
50.000.000 EURO.
Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio
uczestniczących

w koncentracji,

jak

i

pozostałych

przedsiębiorców

należących

do

grup

kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 16
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, udziałów lub w
jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub

więcej

przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców; (iii) utworzenia przez przedsiębiorców
wspólnego przedsiębiorcy, (iv) nabycie przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy
(całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z
dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej równowartość 10.000.000 EURO.
W rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przejęciem kontroli są wszelkie formy
bezpośredniego

lub

pośredniego

uzyskania

uprawnień,

33

które

osobno

albo

łącznie,

przy

Dokument Informacyjny – HURTIMEX S.A.
uwzględnieniu

wszystkich

okoliczności

prawnych

lub

faktycznych,

umożliwiają

wywieranie

decydującego wpływu na określonego przedsiębiorcę.
Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji
przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.
Nie podlega, zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zamiar koncentracji:
-

jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym 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 odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest
prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych
przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia
lub objęcia, oraz że: (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
odsprzedaży 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 że nie będzie on wykonywał prawa z tych akcji
lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży;

-

następującej

w

toku

postępowania

upadłościowego,

z

wyłączeniem

przypadków,

gdy

zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której
należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego;
-

przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:
-

wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1
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 zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca
dominujący.
Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż
w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu
terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji
podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie
koncentracji lub zakazuje dokonania

koncentracji.

Wydając zgodę Prezes Urzędu

Ochrony

Konkurencji i Konsumentów może w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców

34

Dokument Informacyjny – HURTIMEX S.A.
zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków. Decyzje Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na
dokonanie koncentracji - koncentracja nie została dokonana.
Sankcje administracyjne z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze
decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku
rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie:
-

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

bez

uzyskania

zgody

Prezesa

Urzędu

Ochrony

Konkurencji

i Konsumentów;
-

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

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 nałożenia kary. W przypadku gdy
przedsiębiorca nie osiągnął przychodu w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary,
Prezes

Urzędu

może

ustalić

karę

pieniężną

w

wysokości

dwustukrotności

przeciętnego

wynagrodzenia.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę
w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 EURO jeżeli
choćby nieumyślnie:
-

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

-

nie udzielił informacji żądanych 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 zastrzeżeniem art. 65 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę
w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 EURO za każdy
dzień zwłoki w wykonaniu 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 tejże Ustawy lub
wyroków sądowych w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz koncentracji. Karę pieniężną nakłada się, licząc
od daty wskazanej w decyzji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę
pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub
związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego
wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie:
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-

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
żądanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 50
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może uchylić decyzje o zgodzie na dokonanie
koncentracji, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które odpowiedzialni są
przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli 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.
Jeżeli jednakże decyzja o zgodzie na dokonanie koncentracji została wykonana (tj. koncentracja
została już dokonana), a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może 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 powyższa nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.
Powyższa decyzja może zostać wydana także 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 może, w drodze
decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art.
528-550 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy lub
podjęcia innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów Ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, a także uprzednie naruszenia przepisów tejże 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 także
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 można
również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie
dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym.
Zawiadomienie Komisji służy 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 niż 5.000 mln EURO, oraz

-

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

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

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

-

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

-

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

chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie
swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie
członkowskim.
Nie istnieją inne, niż wskazane w punktach powyżej, 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

37

Dokument Informacyjny – HURTIMEX S.A.
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 również dokonywać
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 że
osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został
sporządzony raport;

-

w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego
raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych,
chyba że osoba fizyczna nie 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 że 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 oraz temu emitentowi informacji o zawartych
przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji
Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych
powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych 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 małżonka lub osobę pozostającą z nią faktycznie we wspólnym pożyciu;
2) dzieci pozostające na jej utrzymaniu bądź osoby związane z tą osobą z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli;
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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
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 równoważne 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. 161a ust. 1 Ustawy o obrocie stanowi, że 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 także do instrumentów finansowych wprowadzonych
do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym
powyższe

regulacje

mają

zastosowanie

do

papierów

wartościowych

wprowadzanych

do

alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na podstawie niniejszego Dokumentu
Informacyjnego.
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej
Zgodnie z art. 69 ust 1 Ustawy o Ofercie publicznej, każdy kto:
-

osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90%
ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo;

-

posiada co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej
liczby głosów w tej spółce a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%,
10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów;

jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę nie
później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w
ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o tym dowiedzieć, a w
przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku
regulowanym – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.
Ponadto, zgodnie z postanowieniami art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie, obowiązek dokonania
zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 powstaje również w przypadku zmiany dotychczas
posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 i 2, 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
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publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej
liczby głosów, z którymi wiąże się powstanie tych obowiązków.
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;
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;

−

liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz
o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

−

informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie
12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku, gdy
zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby
głosów. W przypadku zmiany zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie,
nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym
Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę (art. 69 ust. 5);

−

podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje
spółki;

−

osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. (tj. osobach trzecich, z którymi zawarto
umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu).

Zgodnie z art. 69a Ustawy o ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na
podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:
−

zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;

−

nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo
lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej;

−

pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

W przypadku podmiotu, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w
związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe
prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej zawiadomienie zawiera
również informacje o:
−

liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu
finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji;

−

dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji;

−

dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie powstają również gdy prawa głosu są związane z
papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy
podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i
deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące
do podmiotu na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.
Na mocy postanowień art. 89 ust. 1 pkt 1) i ust. 3 Ustawy o ofercie, akcjonariusz nie może
wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub
innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej
liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków
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określonych odpowiednio w art. 69 lub art. 72 Ustawy o ofercie. Prawo głosu z akcji spółki
publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 89 ust. 1 nie jest uwzględniane przy
obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów
innych ustaw.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje
obciążone 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 powyżej spoczywają również na:
1) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w tej ustawie próg ogólnej liczby głosów w
związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami
spółki publicznej;
2) na funduszu inwestycyjnym – również 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) również 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 polegających na
zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o
funduszach inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli
papierów wartościowych, z których

podmiot ten,

jako zarządzający, może

w imieniu

zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, (iii) przez osobę trzecią, z
którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazane uprawnienia do
wykonywania prawa głosu;
4) również na

pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza

na walnym

zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli
akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;
5) również 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 lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby
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 posiadania akcji spółki publicznej przez: (i) małżonków, ich
wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również
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osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; (ii) osoby pozostające we
wspólnym gospodarstwie domowym; (iii) mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą
inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności
zbycia lub nabycia papierów wartościowych (iv) jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości.
Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z
papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on
dysponować według własnego uznania.
Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków:
-

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

-

po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu pkt 4 – wlicza
się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem;

-

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

3.3.

Przewidziane świadczenia dodatkowe na rzecz Emitenta ciążące na
nabywcy

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego z instrumentami finansowymi wprowadzanymi
do Alternatywnego Systemu Obrotu, na podstawie niniejszego Dokumentu nie wiążą się żadne
dodatkowe świadczenia ciążące na nabywcy instrumentów finansowych wobec Emitenta.

3.4.

Przewidziane w statucie lub przepisach prawa obowiązki uzyskania przez
nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania
określonych zawiadomień

W opinii Zarządu Spółki i zgodnie z jego najlepszą wiedzą, na dzień sporządzenia Dokumentu
Informacyjnego, nabywca lub zbywca instrumentów finansowych nie jest zobligowany do
przekazania innych informacji, niż wynikające z zapisów pkt 3.2. niniejszego Dokumentu.

4.

Wskazanie osób zarządzających Emitentem, Autoryzowanego
Doradcy oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań
finansowych Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów
dokonujących badania)

4.1. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta
Zarząd
Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd Emitenta może składać się z jednego do trzech członków.
Członków Zarządu powołuje i odwołuje w drodze uchwały Walne Zgromadzenie. Członków Zarządu
powołuje się na okres wspólnej kadencji; mandat członka Zarządu powołanego przed upływem
danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków
Zarządu (kadencja wspólna).
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w skład Zarządu Emitenta wchodzą:
Jarosław Turek - Prezes Zarządu;
Jarosław Kopeć – Wiceprezes Zarządu;
Elżbieta Waliniak – Wiceprezes Zarządu.
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Członkowie Zarządu Emitenta – Pan Jarosław Kopeć i Pani Elżbieta Waliniak zostali powołani w dniu
10 grudnia 2007 r. na okres trzyletniej, wspólnej kadencji.
W dniu 19 lutego 2009 r., mocą Uchwały Nr 6, Walne Zgromadzenie Emitenta powołało Pana
Jarosława Turka do Zarządu Spółki i do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, w ramach
wspólnej kadencji Zarządu.
Wspólna kadencja Zarządu upływa z dniem 10 grudnia 2010 r. Mandaty członków Zarządu
wygasają

najpóźniej

z

dniem

odbycia

Walnego

Zgromadzenia

Spółki

zatwierdzającego

sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010.
Rada Nadzorcza
Zgodnie ze Statutem Emitenta Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu do siedmiu członków,
powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną, pięcioletnią kadencję. Mandaty członków
Rady Nadzorczej Emitenta wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być
wybierani ponownie.
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w skład Rady Nadzorczej Emitenta
wchodzą:
Bogdan Kopeć – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
Krystyna Kopeć – Członek Rady Nadzorczej;
Dominik Lubasz – Członek Rady Nadzorczej;
Zbigniew Zając – Członek Rady Nadzorczej;
Marek Szkudlarek – Członek Rady Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej - Bogdan Kopeć, Krystyna Kopeć, Dominik Lubasz oraz Zbigniew Zając
zostali powołani do Rady Nadzorczej Spółki w dniu 10 grudnia 2007 r. na okres wspólnej,
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 dniu 13 października 2009 r. Pan Piotr Jędrzejczak, dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej
Spółki złożył rezygnację z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Członka
Rady Nadzorczej. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki (§ 17 ust. 7 i 8 Statutu), w przypadku
gdy na skutek wygaśnięcia mandatów jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed
upływem kadencji w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami, Rada Nadzorcza utraci zdolność
do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do kooptacji
jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak by Rada Nadzorcza liczyła co najmniej
pięć osób. Dokonany w taki sposób wybór członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony
przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki, o zwołanie którego Rada Nadzorcza przedstawia
niezwłocznie żądanie Zarządowi Spółki. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie
wyboru członków Rady Nadzorczej dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokonuje
wyboru członków Rady Nadzorczej. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania
(kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez
członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono
– są ważne.
W dniu 26 października 2009 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta, na którym
została podjęta Uchwała 1/10/2009 co do kooptacji jednego członka Rady przed upływem kadencji
w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady
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Nadzorczej Piotra Jędrzejczaka. W drodze podjętej Uchwały Rada Nadzorcza Emitenta w trybie
kooptacji powołała do składu Rady Pana Marka Szkudlarka. Ponadto na mocy ww. Uchwały Rada
Nadzorcza HURTIMEX S.A. wystąpiła do Zarządu w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia celem
zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru członka Rady dokonanego w trybie kooptacji.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się dnia 4 listopada 2009 r. (treść
uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex S.A. ogłoszono w drodze
raportu bieżącego EBI z dnia 5 listopada 2009 r. Nr 42/2009 „Treść uchwał Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Hurtimex S.A.”) nie przewidywał punktu dotyczącego zatwierdzenia wyboru
nowego członka Rady Nadzorczej Spółki dokonanego w trybie kooptacji.

4.2. Autoryzowany Doradca Spółki
Autoryzowanym Doradcą Emitenta jest DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna.
Tabela 1. Dane Autoryzowanego Doradcy Spółki
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

Źródło: Autoryzowany Doradca
Osoby fizyczne działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy:
Piotr Jędrzejczak – Prezes Zarządu;
Danuta Załęcka-Banasiak – Członek Zarządu;
Monika Ostruszka – Członek Zarządu;
Paweł Walczak – Członek Zarządu.
DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna jest uprawniona do pełnienia funkcji Autoryzowanego
Doradcy w rozumieniu Regulaminu ASO na mocy uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. nr 587/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 r.

4.3. Podmioty dokonujące badania sprawozdań finansowych Emitenta (wraz ze
wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)
Podmiotem

dokonującym

badania

sprawozdania

finansowego

Emitenta

za

rok

2008,

opublikowanym w Raporcie Rocznym przekazanym do publicznej wiadomości dnia 15 maja 2009 r.,
była Spółka Foraudit Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Spółka wpisana została
na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KIBR pod
numerem ewidencyjnym 3372.
Biegłym Rewidentem dokonującym badanie był Pan Waldemar Ślifierz – biegły rewident numer
ewidencyjny 9873/7427.
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5.

Wybrane dane finansowe Emitenta, obejmujące między innymi
kapitalizację i zobowiązania, za ostatni rok obrotowy, za który
Emitent sporządził sprawozdanie finansowe zbadane zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, oraz dane
śródroczne, jeżeli Emitent publikował je na swoim rynku,
sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub
standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz zbadane
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi

5.1. Wybrane śródroczne dane finansowe
5.1.1. Wybrane dane finansowe za I półrocze 2009 roku
Poniżej przedstawione zostały wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 01.01.2009 r. do
30.06.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 2008. Poniższe dane
zostały opublikowane przez Emitenta w Raporcie Okresowym Półrocznym nr 27/2009 w dniu 4
sierpnia 2009 r. w drodze wykonania obowiązku informacyjnego, który wynikał z §17 Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz o którym mowa w § 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr
346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.
„Informacje bieżące i okresowe w ASO”.
Przedstawione poniżej dane finansowe nie podlegały badaniu przez Biegłego Rewidenta.
Tabela 2. Wybrane pozycje bilansowe na 30.06.2009 r. oraz na 30.06.2008 r. (w tys. zł)
Wyszczególnienie
30.06.2009
30.06.2008
Aktywa trwałe
1.774,33
2.168,27
Wartości niematerialne i prawne
48,73
64,92
Rzeczowe aktywa trwałe
1.499,74
1.957,07
Należności długoterminowe
0,00
0,00
Inwestycje długoterminowe
34,33
28,21
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
191,52
118,08
Aktywa obrotowe
10.690,35
9.444,21
Zapasy
6.364,57
5.233,88
Należności krótkoterminowe
3.630,97
3.458,03
Inwestycje krótkoterminowe
169,48
79,09
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
525,33
673,21
AKTYWA RAZEM
12.464,68
11.612,48
Kapitał (fundusz) własny
511,17
3.418,60
Kapitał (fundusz) zakładowy
1.001,50
1.000,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
0,00
0,00
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
0,00
0,00
Kapitał zapasowy
701,48
2.332,81
Kapitał z aktualizacji wyceny
0,35
1,85
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
0,00
0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych
0,00
(18,80)
Zysk (strata) netto
(1.192,17)
102,75
Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
0,00
0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
11.953,51
8.193,88
Rezerwy na zobowiązania
5,57
1,07
Zobowiązania długoterminowe
3.566,19
360,51
Zobowiązania krótkoterminowe
8.381,76
7.832,30
Rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
PASYWA RAZEM
12.464,68
11.612,48
Źródło: Emitent
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Tabela 3. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do
30.06.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2008
r. (w tys. zł)
Wyszczególnienie
Przychody netto ze sprzedaży
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) z działalności gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto
Źródło: Emitent

01.01.2009
30.06.2009
8.457,73
6.210,66
2.247,07
1.074,35
2.045,25
(872,53)
270,38
144,02
(746,16)
7,33
366,58
(1.105,42)
0,00
(1.105,42)
86,75
0,00

01.01.2008
30.06.2008
9.345,52
6.209,56
3.135,96
867,28
1.863,59
405,10
83,87
21,34
467,63
2,50
334,27
135,86
0,00
135,86
33,11
0,00

0,00

0,00

(1.192,17)

102,75

5.1.2. Wybrane dane finansowe za III kwartał 2009 roku
Poniżej przedstawione zostały wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 01.01.2009 r. do
30.09.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 2008. Poniższe dane
zostały opublikowane przez Emitenta w Raporcie Okresowym Kwartalnym nr 47/2009 w dniu 21
listopada 2009 r. w drodze wykonania obowiązku informacyjnego, który wynikał z §17 Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz o którym mowa w § 5 ust. 4.1. i 4.2. w zw. z § 6 ust. 7
Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu GPW z 27.07.2009 r. „Informacje bieżące i
okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
Przedstawione poniżej dane finansowe nie podlegały badaniu przez Biegłego Rewidenta.
Tabela 4. Wybrane pozycje bilansowe na 30.09.2009 r. oraz na 30.09.2008 r. (w tys. zł)
Wyszczególnienie
30.09.2009
30.09.2008
Aktywa trwałe
1.777,28
2.207,23
Wartości niematerialne i prawne
45,08
67,40
Rzeczowe aktywa trwałe
1.518,40
1.999,04
Należności długoterminowe
0,00
0,00
Inwestycje długoterminowe
34,33
0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
179,47
140,79
Aktywa obrotowe
12.508,75
10.522,03
Zapasy
6.979,05
5.758,59
Należności krótkoterminowe
4.704,62
3.750,45
Inwestycje krótkoterminowe
290,89
138,13
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
534,19
874,85
AKTYWA RAZEM
14.286,03
12.729,26
Kapitał (fundusz) własny
1.100,69
3.032,42
Kapitał (fundusz) zakładowy
1.471,51
1.000,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
0,00
0,00
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
0,00
0,00
Kapitał zapasowy
1.218,48
2.332,81
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Wyszczególnienie
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM
Źródło: Emitent

30.09.2009
0,35
0,00
(1.589,65)
0,00
13.185,34
4,73
3.520,87
9.491,17
168,57
14.286,03

30.09.2008
1,85
0,00
(18,80)
(283,44)
0,00
9.696,84
0,52
418,02
9.278,29
0,00
12.729,26

Tabela 5. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do
30.09.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2008 r. do 30.09.2008
r. (w tys. zł)
Wyszczególnienie
Przychody netto ze sprzedaży
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) z działalności gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto
Źródło: Emitent

01.01.2009
30.09.2009
12.677,83
9.197,69
3.480,14
1.683,59
3.133,02
(1.336,47)
420,31
146,02
(1.062,18)
9,70
439,81
(1.492,28)
0,00
(1.492,28)
97,37
0,00

01.01.2008
30.09.2008
13.528,83
9.250,80
4.278,03
1.355,55
2.779,95
142,53
127,26
42,81
226,98
2,77
503,35
(273,60)
0,00
(273,60)
9,85
0,00

0,00

0,00

(1.589,65)

(283,44)

5.2. Wybrane roczne dane finansowe Emitenta za 2008 rok
Poniżej przedstawione zostały wybrane roczne dane finansowe Emitenta za 2008 rok wraz z danymi
porównywalnymi za 2007 rok. Poniższe dane zostały opublikowane przez Emitenta w Raporcie
Okresowym Rocznym nr 18/2009 w dniu 15 maja 2009 r. w drodze wykonania obowiązku
informacyjnego, który wynikał z §17 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz o którym
mowa w § 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje bieżące i okresowe w ASO”.
Przedstawione poniżej dane finansowe zostały zbadane przez Biegłego Rewidenta.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego obejmującego okres
od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku została zamieszczona w załączniku 13.4. niniejszego
Dokumentu Informacyjnego.
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Tabela 6. Wybrane pozycje bilansowe na 31.12.2008 r. oraz na 31.12.2007 r. (w tys. zł)
Wyszczególnienie
31.12.2008
31.12.2007
Aktywa trwałe
2.144,16
2.328,24
Wartości niematerialne i prawne
61,18
76,76
Rzeczowe aktywa trwałe
1.757,38
2.089,70
Należności długoterminowe
0,00
0,00
Inwestycje długoterminowe
34,33
0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
291,27
161,78
Aktywa obrotowe
10.374,50
9.499,46
Zapasy
6.711,77
5.005,24
Należności krótkoterminowe
2.918,91
3.662,38
Inwestycje krótkoterminowe
311,80
398,35
Krótkoterminowe rozliczenia miedzy okresowe
432,03
433,49
AKTYWA RAZEM
12.518,66
11.827,71
Kapitał (fundusz) własny
1.703,34
3.315,86
Kapitał (fundusz) zakładowy
1.001,50
1.000,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
0,00
0,00
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
0,00
0,00
Kapitał zapasowy
2.334,30
2.223,84
Kapitał z aktualizacji wyceny
0,35
1,85
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
0,00
0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych
(18,80)
(18,80)
Zysk (strata) netto
(1.614,02)
108,97
Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
0,00
0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
10.815,32
8.511,85
Rezerwy na zobowiązania
34,40
23,67
Zobowiązania długoterminowe
1.210,53
477,34
Zobowiązania krótkoterminowe
9.563,01
8.010,84
Rozliczenia międzyokresowe
7,38
0,00
PASYWA RAZEM
12.518,66
11.827,71
Źródło: Emitent
Tabela 7. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do
31.12.2008 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007
r. (w tys. zł)
01.01.2008
01.01.2007
Wyszczególnienie
31.12.2008
31.12.2007
Przychody netto ze sprzedaży
16.410,93
19.409,24
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
11.442,56
13.811,82
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
4.968,37
5.597,42
Koszty sprzedaży
1.877,02
1.636,94
Koszty ogólnego zarządu
3.791,25
3.311,41
Zysk (strata) na sprzedaży
(699,90)
649,08
Pozostałe przychody operacyjne
915,16
121,54
Pozostałe koszty operacyjne
604,46
192,47
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
(389,19)
578,15
Przychody finansowe
5,40
35,14
Koszty finansowe
1.341,57
473,69
Zysk (strata) z działalności gospodarczej
(1.725,37)
139,59
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
0,00
0,00
Zysk (strata) brutto
(1.725,37)
139,59
Podatek dochodowy
(111,34)
30,62
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0,00
0,00
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
0,00
0,00
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto
(1.614,02)
108,97
Źródło: Emitent
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Tabela 8. Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 r.
do 31.12.2008 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2007 r. do
31.12.2007 r. (w tys. zł)
01.01.2008
01.01.2007
Wyszczególnienie
31.12.2008
31.12.2007
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
796,82
(693,58)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
120,17
(132,30)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(1.003,62)
1.065,86
Przepływy pieniężne netto razem
(86,64)
239,97
Źródło: Emitent
W dniu 7 grudnia 2009 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego dokonał rejestracji

podziału

(splitu)

akcji

poprzez obniżenie

wartości

nominalnej akcji Spółki z 0,10 zł na 0,01 zł oraz zwiększenie liczby akcji tworzących kapitał
zakładowy. Do wyliczenia kapitalizacji Spółki przyjęto kurs akcji z dnia 16 grudnia 2009 r.
uwzględniający przeprowadzony podział (split) akcji, tj. 0,082 zł (cena zamknięcia notowanych
papierów wartościowych z dnia 16 grudnia 2009 r. wynosiła 0,82 zł) oraz łączną liczbę akcji Spółki,
tj. 187.972.941 sztuk.
Kapitalizacja Spółki liczona na dzień 16 grudnia 2009 r. wyniosła 15.413.781,16 zł.

6.
6.1.

Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i
wprowadzanymi instrumentami finansowymi
Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

6.1.1. 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 70-80% oferowanej przez Emitenta kolekcji. Struktura głównych zagranicznych dostawców
jest rozdrobniona. Uznaje się więc, że ryzyko uzależnienia 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 sprzedaży.
6.1.2. Ryzyko utraty kluczowych pracowników
Działalność Emitenta oraz jego perspektywy rozwoju zależą w dużej mierze od wiedzy i
doświadczenia wysoko kwalifikowanej kadry pracowniczej. Jest to właściwość charakterystyczna dla
wielu przedsiębiorstw o profilu działalności zbliżonym do profilu działalności Emitenta. Główną
metodą na pozyskiwanie pracowników jest oferowanie im konkurencyjnych warunków pracy i płacy.
Istnieje ryzyko, że 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 branży.
6.1.3. Ryzyko związane ze zróżnicowaniem wyników finansowych w skali roku
Wartość przychodów ze sprzedaży Emitenta charakteryzuje sezonowość, która dzielona jest na dwa
okresy sprzedaży: wiosna-lato i jesień-zima. W sześciomiesięcznym okresie dwóch pór roku
największy popyt na produkty i towary występuje w czterech miesiącach (marzec-czerwiec oraz
sierpień-listopad), pozostałe dwa miesiące to okres wejścia kolekcji do sklepów oraz okres
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wyprzedaży posezonowej. Popyt na produkty i towary Emitenta jest również wyższy w miesiącu
grudniu, tj. w okresie świątecznym. Emitent stara się minimalizować efekty znacznych wahań
wyników finansowych poprzez politykę sezonowych „wyprzedaży kolekcji”.
6.1.4. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego 53,68% kapitału zakładowego
Spółki należy bezpośrednio do osób zarządzających i nadzorujących przedsiębiorstwem Emitenta
(akcje należące do wyżej wymienionych osób stanowią odpowiednio 61,26% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki). Należy zaznaczyć, iż zamiarem głównych akcjonariuszy Emitenta jest
dążenie do ciągłego rozwoju Spółki. Emitent wskazuje jednocześnie, że dwóch Członków Rady
Nadzorczej (Pan Bogdan Kopeć oraz Pani Krystyna Kopeć) są to osoby bliskie w stosunku do Pana
Jarosława Kopeć – Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Prezes Zarządu Emitenta

Pan

Jarosław

Turek jest

jednocześnie

Prezesem

Zarządu

oraz

udziałowcem w spółce Inwestorski Fundusz Kapitałowy CAPITIS Sp. z o.o., do której kierowana
była emisja Akcji serii D. Spółka Inwestorski Funduszu Kapitałowy CAPITIS Sp. z o.o. posiada
25,00% kapitału zakładowego, co uprawnia ją do 18,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta.
Ponadto Pan Jarosław Turek posiada bezpośrednio 15.301.579 sztuk Akcji serii E stanowiących
8,14% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających go do 6,17% głosów na Walnym
Zgromadzeniu.
Członkiem Zarządu oraz udziałowcem w spółce Inwestorski Funduszu Kapitałowy CAPITIS Sp. z
o.o., jest również Pan Piotr Jędrzejczak, który jest jednocześnie Prezesem DFP Doradztwo
Finansowe S.A. – Autoryzowanego Doradcy Emitenta. Pan Piotr Jędrzejczak posiada 5,40% kapitału
zakładowego Spółki, co uprawnia go do 4,10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Łącznie pośrednio i bezpośrednio (poprzez Pana Jarosława Turka oraz Pana Piotra Jędrzejczaka), do
spółki Inwestorski Fundusz Kapitałowy CAPITIS Sp. z o.o. należy 38,54% kapitału zakładowego
Spółki, co uprawnia ją do 29,22% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
6.1.5. Ryzyko wynikające z powiązań rodzinnych zachodzących pomiędzy członkami
organów zarządzających i nadzorujących Emitenta
Emitent wskazuje, że dwóch Członków Rady Nadzorczej (Pan Bogdan Kopeć - Przewodniczący Rady
Nadzorczej oraz Pani Krystyna Kopeć - Członek Rady Nadzorczej) są osobami bliskimi w stosunku
do Pana Jarosława Kopeć – Wiceprezesa Zarządu Spółki. Pan Jarosław Kopeć jest synem Pana
Bogdana Kopeć oraz Pani Krystyny Kopeć (Pan Bogdan Kopeć i Pani Krystyna Kopeć są
małżeństwem). Wyżej wymienione osoby są jednocześnie akcjonariuszami Emitenta i posiadają
łącznie 80.727.189 sztuk Akcji Spółki, stanowiących odpowiednio 42,95% w kapitale zakładowym
Spółki i 53,12% w głosach na jej Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariuszem Spółki posiadającym
6,46% kapitału zakładowego i 8,53% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest także Pan
Marcin Kopeć (brat Pana Jarosława Kopeć – Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz syn Pana Bogdana
Kopeć – Przewodniczącego Rady i Pani Krystyny Kopeć – Członka Rady Nadzorczej Spółki), który
nie wchodzi w skład organów zarządzających i nadzorujących ani osób zarządzających wyższego
szczebla Emitenta.
Wobec powiązań rodzinnych określonych osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki istnieje ryzyko ich oddziaływania na funkcjonowanie tych organów.
Emitent wskazuje jednakże, że dwie spośród wszystkich wymienionych powyżej osób są związane
ze Spółką od początku jej istnienia. Pani Krystyna Kopeć była jednym z założycieli Spółki i wraz z
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Panem Bogdanem Kopeć 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, dążąc 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 Kopeć w zarządzaniu Spółką, w opinii
Emitenta

ugruntował

ciągłość

i

stabilność

jej

działania,

stał

się

także

potwierdzeniem

zaangażowania w dążeniu do umacniania pozycji Spółki na rynku i wzrostu jej wartości.

6.2.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta

6.2.1. Ryzyko związane z konkurencją
Polski rynek odzieżowy jest bardzo atrakcyjny dla potencjalnych konkurentów z Polski i zagranicy,
dlatego też większość jego największych uczestników rozbudowuje swoje sieci sprzedaży, promuje i
wprowadza nowe produkty, marki. Zmiany zachodzące na rynku odzieżowym, a w szczególności
procesy konsolidacyjne kluczowych podmiotów na rynku mogą oznaczać ryzyko zagrożenia udziału
w rynku małych firm. Przewagą Emitenta nad podmiotami zbliżonymi do niego swoim profilem
działalności jest duża konkurencyjność cenowa, natomiast nie wyklucza się możliwości wystąpienia
konieczności

obniżania

jednostkowych

cen

towarów w

odpowiedzi

na zastosowaną

przez

konkurencję „politykę cenową”, co może spowodować obniżanie marży brutto ze sprzedaży
wyrobów Spółki, a co za tym idzie pogorszenie jej wyników finansowych.
6.2.2. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski
Emitent prowadzi działalność głównie na terytorium Polski, w związku z czym sytuacja
makroekonomiczna Polski ma bezpośredni wpływ na jego pozycję rynkową, sytuację finansową i
perspektywy rozwoju. Spółka narażona jest na działanie szeregu czynników makroekonomicznych,
których zmiany mogą wywołać negatywny wpływ na rezultaty osiągane przez Spółkę. Do
najważniejszych czynników należą m.in. stopa wzrostu PKB, stopy procentowe, inflacja, poziom
bezrobocia, wysokość dochodów osobistych. Ogólna koniunktura gospodarcza na świecie uległa
gwałtownemu załamaniu w IV kwartale 2008 r., co miało bezpośrednie przełożenie na sytuację
ekonomiczną Polski oraz funkcjonowanie rynków finansowych. Sytuacja ta miała 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.
6.2.3. Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego
Regulacje prawne w Polsce ulegają nieustannym zmianom. Konsekwencją zmian jest konieczność
ponoszenia kosztów monitorowania zmian legislacyjnych oraz kosztów dostosowywania do
zmieniających się przepisów. W przypadku Emitenta ryzyko związane z przepisami prawa jest
istotne, ponieważ oprócz ogólnych regulacji, którym podlegają wszystkie podmioty prowadzące
działalność gospodarczą, podlega on również regulacjom związanym z funkcjonowaniem rynku
kapitałowego.
6.2.4. Ryzyko zmian w przepisach podatkowych
Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów. Wiele z nich nie zostało
sprecyzowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej i kompleksowej
wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka
organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, są wciąż niejednolite.
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.
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6.2.5. Ryzyko walutowe
Działalność eksportowa Emitenta stanowi około 18% jego sprzedaży ogółem (w I pół. 2009 r.) i
oparta jest o walutę PLN, USD oraz EUR. W przypadku eksportu w walucie obcej ceny sprzedaży
ustalane są dwoma sposobami. Jeśli towar przeznaczony na eksport pochodzi z tzw. zapasów
magazynowych, wtedy ceny sprzedaży ustalane są poprzez przeliczenie ceny sprzedaży, 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 sprzedaży ustalane są z
półrocznym wyprzedzeniem wg średniego kursu NBP z dnia ustalania cen, który następnie
weryfikowany jest o różnicę 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 niższe niż w Polsce. W związku z tym duża część zobowiązań Emitenta nominowana jest
w EUR i w USD, co może mieć znaczący wpływ na jego rentowność w przypadku wzmacniania się
tych walut w stosunku do PLN. Do rozliczania transakcji z importu stosuje się kursy sprzedaży
określonych walut NBP z dnia ustalenia cen na konkretny sezon sprzedaży. 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.

6.3.

Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w Akcje Emitenta

6.3.1. Ryzyko niskiej płynności akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu
Akcje Emitenta od dnia 4 listopada 2008 r. są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na
rynku NewConnect. Istnieje ryzyko, że obrót akcjami Emitenta na tym rynku będzie się
charakteryzował małą płynnością. Tym samym mogą występować trudności w sprzedaży dużej
ilości akcji w krótkim okresie, co może powodować dodatkowo znaczne obniżenie cen akcji
będących przedmiotem obrotu, a nawet czasami brak możliwości sprzedaży akcji.
6.3.2. Ryzyko związane z zawieszeniem lub wykluczeniem akcji Emitenta z obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu
Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełda Papierów Wartościowych w
Warszawie

S.A.,

jako

Organizator

Alternatywnego

Systemu

Obrotu

może

zawiesić

obrót

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące:
- na wniosek Emitenta;
- jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;
- jeśli emitent narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Zgodnie z § 12 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizator Alternatywnego Systemu
Obrotu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
- na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od
spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków;
- jeżeli uzna, że 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;
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- wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.
Ponadto Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu:
- w przypadkach określonych przepisami prawa;
- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona;
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów.
Przed

podjęciem

Alternatywnego

decyzji

Systemu

o

wykluczeniu

Obrotu

może

instrumentów
zawiesić

obrót

finansowych
tymi

z

obrotu

instrumentami

Organizator
finansowymi.

Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 pkt 3) Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu, jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków wskazanych w rozdziale V powołanego
Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może wykluczyć instrumenty finansowe
Emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Zawieszenie notowań akcji Emitenta lub ich wykluczenie może mieć negatywny wpływ na płynność
akcji

w obrocie wtórnym oraz ich

wartość rynkową, a

w

szczególności może

utrudnić

akcjonariuszom ich zbywanie.
6.3.3. Ryzyko związane z nakładaniem na Emitenta kar administracyjnych przez KNF
Spółki notowane na rynku NewConnect są spółkami publicznymi. Komisja Nadzoru Finansowego
może nałożyć na spółkę publiczną kary administracyjne, w tym kary pieniężne, za niewykonanie
obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z
Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Przykładowo zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku, gdy emitent nie
wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie
publicznej (tj. jeżeli emitent niedopełni obowiązku przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego, w
terminie 14 dni, zawiadomienia o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu papierów
wartościowych) Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na niego karę pieniężną do wysokości
100.000 zł.
Ponadto w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których
mowa w art. 70 Ustawy o ofercie Komisja Nadzoru Finansowego może wydać decyzję o
wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku
regulowanym, albo nałożyć biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na
który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje
łącznie.
6.3.4. Ryzyko związane z przyszłą ceną akcji
Emitent planuje wprowadzić wszystkie Akcje Serii D oraz Akcje serii E do obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Sprzedaż znacznej liczby akcji Emitenta na rynku
alternatywnym może niekorzystnie wpłynąć na ich cenę rynkową. W związku z tym istnieje ryzyko,
że inwestorzy, którzy nabyli akcje spółki znajdujące się w obrocie na rynku NewConnect, mogą nie
otrzymać oczekiwanego zwrotu z inwestycji w nabywane akcje Emitenta. Należy jednak podkreślić,
że wszystkie Akcje serii D zostały objęte przez inwestora Emitenta – Inwestorski Fundusz
Kapitałowy CAPITIS Sp. z o.o., natomiast Osobami Uprawnionymi do objęcia Akcji serii E byli
członkowie Zarządu Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej. Zarówno Inwestor, jak i Osoby
Uprawnione do objęcia Akcji serii E są zainteresowane rozwojem i długotrwałą współpracą ze
Spółką oraz korzystną wyceną jej akcji.
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Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie są znane inne poza wyżej
wskazanymi, czynniki ryzyka specyficzne dla Emitenta lub dla jego branży, a także związane z
rynkiem kapitałowym. W opinii Emitenta nie można jednak wykluczyć możliwości wystąpienia w
przyszłości innych czynników (w szczególności ryzyk o charakterze losowym), których identyfikacja
na dzień sporządzenia Dokumentu niestety nie jest możliwa.

7.

Podstawowe informacje o Emitencie

7.1. Historia Emitenta
Rok

Wydarzenie

(miesiąc)
1990
(październik)

Rozpoczęcie działalności w zakresie handlu hurtowego oraz przerobu
uszlachetniającego odzieży dla podmiotów funkcjonujących na rynku niemieckim.

1990
(październik)

Uzyskanie generalnej dystrybucji (wyłączności do 2005 r.) na terenie Polski
niemieckiej firmy KANZ – producenta markowej odzieży niemowlęcej i dziecięcej.

1992
(styczeń)

Rozpoczęcie działalności w zakresie projektowania i produkcji odzieży dziecięcej
oraz niemowlęcej pod marką handlową „tup-tup” i „HOOP”.

1994
(październik)

Zakup zakładu farbiarni od Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Delta”. Umożliwił
on wykańczanie i barwienie dzianin na własne potrzeby (posiadanie własnej
wykończalni umożliwiło Spółce produkcję odzieży z dzianin o wysokiej jakości i
różnorodności, co było istotnym elementem w umacnianiu się marki „tup-tup” i
„HOOP” na rynku), jak również rozszerzenie działalności o usługi barwienia i
wykańczania dzianin (umożliwiło to osiągnięcie wzrostu sprzedaży o około 20% w
kilku następujących latach).

1996
(styczeń)

Wprowadzenie nowego sposobu dystrybucji wyrobów opartego o zamówienia
klientów składane z półrocznym wyprzedzeniem. Wprowadzenie dwóch kolekcji w
trakcie roku (kolekcja jesień-zima oraz kolekcja wiosna-lato).

2002
(styczeń)

Rozpoczęcie współpracy z podmiotami z Chin i Indii w zakresie produkcji odzieży
dziecięcej, dzięki czemu Spółka zanotowała znaczny spadek jednostkowych
kosztów produkcji oraz stała się bardziej konkurencyjna na lokalnym rynku.

2004
(październik)

Uruchomienie pierwszych własnych placówek sprzedaży detalicznej, jako kanałów
dystrybucji towarów. Przyjęte rozwiązanie umożliwiło zaprezentowanie klientom
pełnego asortymentu oferty handlowej Spółki, w tym pozwoliło na częściową
sprzedaż kolekcji posezonowych.

2006

Uruchomienie własnego sklepu firmowego pod marką handlową „tup-tup” w
Centrum Handlowym „Manufaktura” w Łodzi, co pozwoliło na zwiększenie prestiżu
i rozpoznawalności marki „tup-tup”.

(maj)
2007
(maj)

2007

Podjęcie
decyzji o
wydzierżawieniu
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 również korzystna z punktu
widzenia zarządzania przedsiębiorstwem. Wyspecjalizowanie się w produkcji
odzieży i tym samym skupienie wszystkich sił kadry zarządzającej na wzroście
sprzedaży, między innymi poprzez rozwój nowoczesnych kanałów dystrybucji, dało
przyrost sprzedaży w tym segmencie sprzedaży o ponad 20% w porównaniu z
rokiem poprzednim.
Uchwałą z dnia 18 maja 2007 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PPHU
„HURTIMEX” Sp. z o.o. postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę

54

Dokument Informacyjny – HURTIMEX S.A.

Rok

Wydarzenie

(miesiąc)
(maj)

400.000 zł, tj. z kwoty 110.000 zł do kwoty 510.000 zł, poprzez ustanowienie 800
nowych udziałów, o wartości nominalnej 500 zł każdy, o łącznej wartości 400.000
zł.

2007
(czerwiec)

Uchwałą z dnia 18 czerwca 2007 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PPHU
„HURTIMEX” Sp. z o.o. postanowiło podwyższyć 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 każdy, o łącznej wartości 490.000
zł.

2007
(grudzień)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PPHU „HURTIMEX” Sp. z o.o. z dnia 10
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 zł, na
który składało się 10.000.000 sztuk Akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W
strukturze kapitału zakładowego Spółki akcyjnej znalazło się 6.000.000 sztuk Akcji
imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 4.000.000 sztuk Akcji zwykłych na
okaziciela serii B.

2008
(styczeń)

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).

2008

W dniu 13 maja 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX Spółki
Akcyjnej podjęło Uchwałę nr 14/2008 w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze publicznej emisji 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.

(maj)

Na podstawie powyższej uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o
kwotę 1.505 zł w drodze emisji 15.050 sztuk Akcji serii C, o wartości nominalnej
0,10 zł każda.
2008
(sierpień)

Otwarcie pierwszego sklepu franczyzowego w Zamościu.

2008
(listopad)

Rozpoczęcie notowań akcji serii B i akcji serii C Spółki na rynku NewConnect.

2008
(grudzień)

Sprzedaż maszyn farbiarskich – zakończenie procesu likwidacji działalności
farbiarskiej.

2008
(grudzień)

Nabycie 50% udziałów w spółce "HURTIMEX UKRAINA" z siedzibą w Kijowie.
Przedmiotem działalności spółki "HURTIMEX UKRAINA" Sp. z o.o. jest sprzedaż
odzieży dziecięcej na terenie Ukrainy.

2008
(grudzień)

Podpisanie dnia 30 grudnia 2008 r. umowy (Nr UDA-POIG.08.02.00-10-002/0800) z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie w ramach
działania 8.2 - wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B osi
priorytetowej 8, Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności
gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Przedmiotem umowy było udzielenie firmie HURTIMEX S.A. dofinansowania na
realizację projektu "Wprowadzenie innowacji organizacyjnej podczas wdrożenia
systemu B2B w obrębie HURTIMEX S.A. i jej partnerów". Całkowity koszt realizacji
projektu wynosi 481.600 zł (netto). HURTIMEX S.A. po spełnieniu warunków
umowy otrzyma dofinansowanie na realizacje projektu w wysokości 276.460 zł.
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Rok

Wydarzenie

(miesiąc)
2009
(styczeń)

Podpisanie umowy inwestycji kapitałowej z Inwestorskim Funduszem Kapitałowym
CAPITIS Sp. z o.o. („Inwestorem”).

2009
(luty)

W dniu 19 lutego 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło
uchwałę o powołaniu na Prezesa Zarządu Spółki Pana Jarosława Turka (dotychczas
pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej).
Dotychczasowemu Prezesowi Zarządu - Panu Jarosławowi Kopeć powierzono
funkcję Wiceprezesa Zarządu.

2009
(maj)

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 maja 2009 roku (sygnatura
sprawy: LD XX NS-REJ.KRS/003202/09/244), w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11 maja 2009 roku dokonano wpisu kapitału
docelowego w kwocie 470.000 zł.

2009

Podpisanie dnia 1 lipca 2009 r. umowy (Nr UDA-RPLD.03.02.00-00-271/08-00) z
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Województwa Łódzkiego, o dofinansowanie
projektu w ramach III Osi Priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność,
przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013. Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce dofinansowania na
realizację projektu „Udział w targach BABY EXPO I BABY FASHION Hurtimex jako
wystawcy”. Całkowity koszt realizacji projektu to 201.300 zł (netto), z czego
wydatki kwalifikowalne stanowią 165.000 zł. Emitent otrzyma dofinansowanie w
kwocie stanowiącej maksymalnie 50% wydatków kwalifikowalnych tj. w kwocie nie
przekraczającej 82.500 zł.

(lipiec)

2009
(sierpień)

Podjęcie przez Zarząd Spółki dnia 28 sierpnia 2009 r. uchwały w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych przez kapitał
docelowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D z jednoczesnym
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.

2009
(sierpień)

Podpisanie w dniu 28 sierpnia 2009 r. pomiędzy Emitentem a Inwestorskim
Funduszem Kapitałowym CAPITIS Sp. z o.o. umowy objęcia Akcji serii D. W
ramach emisji Inwestorski Fundusz Kapitałowy CAPITIS Sp. z o.o. objął 4.700.000
sztuk Akcji serii D o łącznej wartości emisyjnej 987.000 zł.

2009
(wrzesień)
2009
(wrzesień)

2009
(listopad)

Otwarcie sklepu outletowego w Bełchatowie.
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 września 2009 roku
(sygnatura
sprawy:
LD
XX
NS-REJ.KRS/016704/09/771),
w
rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonano wpisu podwyższenia
kapitału zakładowego. Jednocześnie ww. sąd rejestrowy odmówił dokonania wpisu
w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki w zakresie postanowień
odnoszących się do aktualnej wysokości kapitału zakładowego.
W dniu 4 listopada 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX Spółki
Akcyjnej podjęło Uchwałę nr 4 w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze złożenia oferty przez spółkę
oraz jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), z
pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, akcji zwykłych na okaziciela serii E, a
także w sprawie zmiany Statutu Spółki.
W dniu 12 listopada 2009 r. zostały podpisane pomiędzy Emitentem a osobami
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Rok

Wydarzenie

(miesiąc)

uprawnionymi umowy objęcia Akcji serii E. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji
serii E byli członkowie Zarządu Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki,
którzy pełnią lub pełnili funkcję w roku 2009.
W związku z wykonaniem powyższej uchwały kapitał zakładowy zostanie
podwyższony o kwotę 408.824,41 zł w drodze emisji 40.882.441 sztuk Akcji serii
E, o wartości nominalnej 0,01 zł każda.
Na podstawie powyższej uchwały Spółka dokona podziału (splitu) akcji poprzez
obniżenie wartości nominalnej akcji z 0,10 zł na 0,01 zł oraz zwiększenie liczby
akcji tworzących kapitał zakładowy.
2009
(grudzień)

Otwarcie sklepu outletowego w Poznaniu.

2009
(grudzień)

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 grudnia 2009 roku
(sygnatura
sprawy:
LD
XX
NS-REJ.KRS/020150/09/747),
w
rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonano wpisu kapitału
docelowego w kwocie 1.100.000 zł.

2009

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia … grudnia 2009 roku
(sygnatura
sprawy:
LD
XX
NS-REJ.KRS/020150/09/747),
w
rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonano wpisu podwyższenia
kapitału zakładowego.

(grudzień)

7.2. Działalność prowadzona przez Emitenta
Spółka HURTIMEX S.A. zajmuje się działalnością projektową i produkcyjną odzieży niemowlęcej i
dziecięcej pod własnymi markami handlowymi "tup-tup" i "HOOP". Kolekcje handlowe obu marek
powstają dwa razy do roku - występuje podział na sezony wiosna-lato i jesień-zima.
Kolekcje odzieży własnych marek przygotowywane są wyłącznie wg wzorów Spółki. Emitent
zatrudnia własny zespół projektantów oraz konstruktorów odzieży, 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 70-80% całości kolekcji stanowią zakupy realizowane na Dalekim
Wschodzie (Chiny i Indie).
Długoletnie doświadczenie zespołu projektantów i konstruktorów odzieży pozwala na tworzenie
kolekcji zgodnych z bieżącymi 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 różnorodne linie
ubraniowe, tj.: "na szczególne okazje", "na co dzień", czy "trendy". W ramach określania
asortymentu odzieży Emitent na bieżąco stosuje najnowsze tendencje w modzie, gwarantując tym
samym dużą różnorodność wyrobów i bogatą kolorystykę.
Marka „HOOP” jest kontynuacją dla marki „tup-tup” i jest dedykowana dzieciom i młodzieży w
wieku 7-14 lat. W ramach tej kolekcji dominuje linia "BASIC" dająca najlepsze możliwości ubrania
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dziecka ”do szkoły” i "na co dzień". Asortymenty „HOOP" charakteryzują się bogatą kolorystyką,
licznymi elementami zdobniczymi i fasonami.
Aktualnie sieć sprzedaży Emitenta obejmuje: pięć własnych sklepów firmowych zlokalizowanych w
Łodzi: przy ul. Karskiego 5 (Centrum Handlowe Manufaktura), przy ul. Więckowskiego 10, przy ul.
28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42 (outlet), w Bełchatowie, przy ul. Wojska Polskiego 27 b (outlet)
oraz w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej 76/1 (outlet), jeden sklep franczyzowy w Zamościu, przy ul.
Kilińskiego 68 a oraz dziewiętnaście sklepów patronackich mieszczących się w takich miastach jak:
Poznań (2 sklepy patronackie), Myślenice, Brzesko, Słupsk, Wodzisław Śląski, Limanowa, Kalisz,
Kraków (2 sklepy patronackie), Białystok, Wrocław, Gdów, Śrem, Chrzanów, Mława, Stalowa Wola,
Działdowo i Krosno. Emitent planuje w grudniu 2009 r. otwarcie sklepu outletowego mieszczącego
się w Piotrkowie Trybunalskim.
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 także (ii) klientów niekontraktujących, którzy kupują towar na
bieżąco ze stanów magazynowych Spółki za pośrednictwem koordynatorów regionu. Ponadto
Emitent cyklicznie organizuje wyprzedaże końcówek kolekcji.
Wyroby Emitenta kierowane są również na eksport (około 18% przychodów ze sprzedaży stanowi
eksport). Główni odbiorcy eksportowi Spółki pochodzą z: Rosji, Ukrainy, Słowacji, Czech, Bułgarii,
Irlandii, Łotwy, Litwy. Ponadto Spółka współpracuje z klientami z Mołdawii, Kazachstanu i Rumunii.
Do końca 2007 roku Emitent oprócz sprzedaży odzieży dziecięcej prowadził również sprzedaż
detaliczną i hurtową dzianin. W ofercie znajdowały się różnego rodzaju dzianiny i tkaniny
pochodzące m.in.: z nadwyżek produkcyjnych i stoków z własnych kolekcji „tup-tup” i „HOOP”. Od
2008 roku przychody Emitenta z tytułu sprzedaży dzianin mają niewielką wartość i obejmują
przychody z tytułu wyprzedaży zapasów dzianin.
Tabela 9. Struktura przychodów Emitenta w podziale na poszczególne grupy produktów i
usług
Lp.
1.

Wyszczególnienie

Przychody ze sprzedaży
produktów marki „tup-tup”
2. Przychody ze sprzedaży
produktów marki „HOOP”
3. Przychody ze sprzedaży
pozostałej odzieży
4. Przychody ze sprzedaży
usług2
5. Przychody ze sprzedaży
dzianiny własnej produkcji
6. Razem przychody ze
sprzedaży produktów i
usług
Źródło: Emitent
1)

2)

2008
[w tys. zł]

20071
Udział
%
[w tys. zł]

Udział
%

20061
[w tys. zł]

Udział
%

6.067,7

74,9

5.576,5

64,7

4.355,6

55,5

257,6

3,2

580,6

6,7

237,7

3,0

-

-

-

-

165,9

2,1

1.775,4

21,9

2.447,5

28,4

3.073,3

39,1

1,3

0,0

17,9

0,2

19,2

0,3

8.102,0

100,0

8.622,5

100,0

7.851,7

100,0

Wartość sprzedaży obejmuje wartość sprzedaży osiągniętą przez PPHU „HURTIMEX” Sp. z o.o.
(poprzednika prawnego Emitenta);
Przychody ze sprzedaży usług obejmują: w 2006 r. – przychody z usług barwiarskich oraz
przychody z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Elektronowej, w 2007 r.
– przychody z tytułu dzierżawy nieruchomości w Łodzi, przy ul. Elektronowej oraz do czerwca
2007 r. przychody z tytułu usług barwiarskich, natomiast od lipca 2007 r. przychody z tytułu
dzierżawy zakładu farbiarni.
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Tabela 10. Struktura przychodów Emitenta w podziale na poszczególne grupy towarów i
materiałów
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Przychody ze sprzedaży
towarów-kolekcja „tuptup”
Przychody ze sprzedaży
towarów-kolekcja „HOOP”
Przychody ze sprzedaży
towarów-odzież Kanz

2.
3.

2008
20071
20061
Udział
Udział
Udział %
%
%
[w tys. zł]
[w tys. zł]
[w tys. zł]
4.852,3

58,4

8.014,1

74,3

6.840,5

73,3

2.000,1

24,1

1.113,6

10,3

444,3

4,8

2,3

0,0

5,6

0,1

66,0

0,7

4.

Przychody ze sprzedaży
1.154,4
13,9
1.097,8
10,2
1.674,4
17,9
dzianin obcych
5. Przychody ze sprzedaży
27,3
0,3
466,9
4,3
273,0
2,9
materiałów do produkcji
6. Przychody ze sprzedaży
159,5
1,9
88,7
0,8
33,6
0,4
materiałów reklamowych
7. Przychody ze sprzedaży
pozostałych towarów
1,4
113,0
(leasing zwrotny)
8. Razem przychody ze
sprzedaży towarów i
8.308,9 100,0
10.786,7
100,0
9.331,8 100,0
materiałów
Źródło: Emitent
1
Wartość sprzedaży obejmuje wartość sprzedaży 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 11. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Emitenta w
podziale na rynki zbytu
Lp.

Wyszczególnienie

2008
[w tys. zł]

Udział
%

1.

20071
[w tys. zł]

Udział
%

20061
[w tys. zł]

Udział
%

Przychody ze sprzedaży
49,4
8.622,5
44,4
7.851,7
45,7
8.102,0
produktów i usług
- kraj
6.773,2
41,3
7.412,8
38,2
6.594,9
38,4
1.328,8
8,1
1.209,7
6,2
1.256,8
7,3
- eksport i WDT
2. Przychody netto ze
sprzedaży towarów i
8.308,9
50,6
10.786,7
55,6
9.331,8
54,3
materiałów
- kraj
6.314,5
38,5
8.528,9
44,0
8.304,2
48,3
- eksport i WDT
1.994,4
12,1
2.257,8
11,6
1.027,6
6,0
3. Razem przychody netto
16.410,9
100,0
19.409,2
100,0
17.183,5
100,0
ze sprzedaży
Źródło: Emitent
1)
Wartość sprzedaży obejmuje wartość sprzedaży osiągniętą przez PPHU „HURTIMEX” Sp. z o.o.
(poprzednika prawnego Emitenta).
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7.2.1. Strategia rozwoju Emitenta
Obecnie Emitent opiera swoją strategię rozwoju zarówno na planach krótkoterminowych, jak i
planach długoterminowych.
Do krótkoterminowych planów inwestycyjnych Spółki należą:
1. Wdrożenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu komputerowego, zapewniającego lepszą
kontrolę nad procesami zachodzącymi w Spółce oraz pozwalającego na szybką rozbudowę sieci
dystrybucji
Wdrożenie zintegrowanego systemu komputerowego klasy ERP ma na celu usystematyzowanie
oraz przyspieszenie przepływu informacji między poszczególnymi działami Spółki. Nowy system
dostarczy narzędzi, które umożliwią prowadzenie w sposób przejrzysty i łatwy stałego monitoringu
sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Podstawowym celem wdrożenia systemu ERP jest
zaawansowana obsługa sieci sklepów, pozwalająca na natychmiastowe reagowanie na trendy
sprzedażowe na rynku. Ponadto pozwoli on Spółce na szybkie uzyskiwanie danych niezbędnych do
przeprowadzenia analiz finansowych i marketingowych.
Wpływy uzyskane z emisji Akcji serii C (objętej Memorandum Informacyjnym sporządzonym w
związku z przeprowadzeniem oferty publicznej Akcji serii C i wprowadzeniem akcji Spółki do
Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect) Spółka planowała przeznaczyć m.in. na
wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP. W wyniku pozyskania z oferty
publicznej Akcji serii C środków w wysokości nie wystarczającej na realizację założonych celów
emisji, Zarząd Spółki zadecydował o sfinansowaniu celów emisyjnych z alternatywnych źródeł, w
tym

poprzez

uzyskanie

dofinansowania

z

funduszy

unijnych.

Całkowity

koszt

wdrożenia

zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP wyniesie ok. 500.000 zł (netto), z czego
Spółka, po spełnieniu warunków umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w
ramach działania 8.2. – wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B osi priorytetowej
8, Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego
Innowacyjna

Gospodarka

2007-2013,

otrzyma

dofinansowanie

w

wysokości

276.460

zł.

Zakończenie wdrożenia zintegrowanego systemu komputerowego klasy ERP przewidziane jest na
koniec grudnia 2009 r.
2. Rozszerzenie oferty asortymentowej we własnej sieci dystrybucji
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 już uzupełniającą
kolekcję odzieży w postaci bielizny niemowlęcej i dziecięcej. Ponadto Spółka planuje wprowadzić do
sprzedaży tzw. „basic line”, tj. linię asortymentów, która znajdować się będzie w stałej ofercie
Emitenta i nie będzie zależna od sezonów sprzedaży. W skład tej linii wchodzić będą głównie
produkty z grupy bieliźnianej: rajstopy, skarpetki, bluzki, czapki oraz inne produkty, na które popyt
nie jest poddany ścisłej zależności zjawiska sezonowości sprzedaży. Produkty w tej linii cechują się
niezbyt skomplikowanymi projektami oraz dostępną ceną przy zachowaniu dotychczasowej
wysokiej jakości marki „tup-tup”.
3. Optymalizacja struktury rzeczowych aktywów trwałych
HURTIMEX S.A. zamierza dostosować strukturę majątku trwałego do potrzeb prowadzonej
działalności

operacyjnej.

W

tym

celu

nastąpiło

przeniesienie

magazynu

z

pomieszczeń

wynajmowanych w Łodzi, przy ul. Brukowej do siedziby firmy, przy ul. 28 Płk. Strzelców
Kaniowskich 42. Dzięki temu Spółka nie musi już korzystać z obcych magazynów, co przyniesie
pozytywny skutek w postaci zmniejszenia kosztów stałych o ok. 15.000 zł miesięcznie.
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Do długoterminowych planów inwestycyjnych Spółki należą:
1.

Zwiększenie rynku zbytu przez dalszy rozwój sklepów patronackich

Obecnie

głównym

kanałem

sprzedaży

dla

Spółki

są

sklepy

obce

oraz

współpraca

z

wyspecjalizowanymi sklepami „multibrandowymi”. Strategia Emitenta na najbliższe dwa lata
(2009-2010) zakłada dalszy rozwój sieci sprzedaży, w szczególności w zakresie zwiększania ilości
sklepów patronackich. 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. Założeniem
strategii Emitenta jest uruchamianie sklepów patronackich w miejscowościach powyżej 50.000
mieszkańców.
2.

Wzrost efektywności działania koordynatorów regionu

Plany Spółki zakładają wzrost efektywności działania koordynatorów, co ma pozwolić na dotarcie do
większej liczby klientów w danym regionie. Ponadto Spółka optymalizuje plany sprzedaży ustalane
dla koordynatorów w oparciu o sprzedaż realizowaną w miesiącach poprzednich, co również ma na
celu zwiększenie efektywność koordynatorów działających w terenie. Spółka udostępnia każdemu
koordynatorowi narzędzia niezbędne do wykonywania umowy o pracę. Wdrożenie zintegrowanego
systemu informatycznego klasy ERP, z którego będą również korzystać koordynatorzy, pozwoli na
skrócenia czasu przyjmowania zamówień, szybszą ich realizację, co powinno spowodować wzrost
zadowolenia klientów, a co za tym idzie zwiększenie ilości składanych zamówień. Zintegrowany
system dostępu do zapasów magazynowych pozwoli także na wyprzedaż towarów i wyrobów
zalegających w magazynie.
3.

Przekazanie nadzoru nad realizacją produkcji w Indiach i Chinach do Biura Handlowego
zlokalizowanego na Dalekim Wschodzie

Spółka od kilku lat, celem zmniejszenia kosztów działalności zleca wykonywanie produkcji na
Dalekim Wschodzie (Chiny, Indie). W ciągu najbliższych lat Emitent przewiduje zwiększenie udziału
tej produkcji w ogólnej produkcji realizowanej przez Spółkę. Dla zapewnienia ciągłości dostaw oraz
zagwarantowania najwyższej jakości swoich wyrobów, Spółka zamierza otworzyć Biuro Handlowe w
Chinach, którego celem będzie nadzór nad realizacją zleceń produkcyjnych. Na dzień sporządzenia
niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent jest na etapie ustalania kryteriów związanych z
uruchomieniem działalności Biura Handlowego na terenie Chin.
4.

Wyprzedaż stoków magazynowych

W latach 2009-2010 Spółka planuje nadal realizować strategię wyprzedaży stoków magazynowych.
W tym celu zamierza współpracować z dotychczasowymi dystrybutorami, jak i nawiązać współpracę
ze sklepami outletowymi, które będą miejscem zbytu dla towarów i wyrobów ze starszych kolekcji.
Wyprzedaż stoków magazynowych ma być także prowadzona przez koordynatorów działających w
terenie. Działania te mogą przyczynić się do obniżenia marży na sprzedaży, jednakże równocześnie
pozwolą na uwolnienie środków pieniężnych zamrożonych w zapasach.
5.

Rozwój eksportu

Równolegle z rozwojem krajowej sieci sprzedaży Spółka rozwija swoją sieć dystrybucyjną na
terenach Europy Środkowo-Wschodniej, jak i na terenach Europy Zachodniej. Tak jak w przypadku
krajowego rynku, podstawowym elementem dystrybucji są sklepy multibrandowe. Spółka rozszerza
eksport głównie na teren Ukrainy. W tym celu w grudniu 2008 r. zawiązała spółkę „HURTIMEX
UKRAINA” Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie, w której nabyła 50% udziałów w kapitale zakładowym.
Strategia HURTIMEX S.A. zakłada dalszy rozwój działalności na rynku ukraińskim. W celu
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pozyskania nowych kontrahentów z rynku ukraińskiego oraz promowania swojej marki na tym
rynku, Emitent brał udział w kwietniu 2009 r. w targach „Baby Expo”, a także w targach „Baby
Fashion”, które odbyły się na początku września 2009 roku w Kijowie. Za udział w ww. targach
Spółka otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 82.500 zł (w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego).
6.

Optymalizacja struktury rzeczowych aktywów trwałych

W ramach planów długoterminowych Spółka podjęła kroki w celu:
−

sprzedaży dwóch zabudowanych nieruchomości zlokalizowanych w Łodzi, przy ul. 28 Płk.
Strzelców Kaniowskich 40 i przy ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42. Spółka planuje sprzedać
obie nieruchomości firmie deweloperskiej z przeznaczeniem na budowę wielorodzinnych
budynków mieszkalnych. Sprzedaż ww. nieruchomości w ocenie Emitenta powinna nastąpić na
przełomie IV-go kwartału 2009 r. i I-go kwartału 2010 r. Spółka szacuje, iż w wyniku sprzedaży
ww. nieruchomości uzyska przychody w kwocie około 5 – 6 mln zł.
W dniu 1 grudnia 2009 r. Spółka otrzymała decyzję z dnia 25 listopada 2009 r. o warunkach
zabudowy wydaną

z upoważnienia

Prezydenta

Miasta

Łodzi przez Wydział Planowania

Przestrzennego i Ochrony Zabytków. Wskazana decyzja ustala warunki zabudowy dla inwestycji
obejmującej budowę zespołu mieszkaniowego z usługami, w tym handel o powierzchni
sprzedaży do 350 m2, budowę budynku usług medycznych, wewnętrznego układu komunikacji i
parkingi, budowę/przebudowę istniejących przyłączy, budowę/przebudowę zjazdów z ul. 28
Pułku Strzelców Kaniowskich i ul. Pogonowskiego. Realizacja ww. inwestycji pozwoli na
uzyskanie ok. 20 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkalnej;
−

przeniesienia siedziby HURTIMEX S.A. (pod warunkiem dokonania transakcji sprzedaży
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 Spółka zamierza
wybudować nowy budynek biurowy i magazyn wysokiego składowania. Spółka podjęła również
kroki w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości położonej w Łodzi,
przy

ul.

Elektronowej

1/3,

dopuszczającej

budowę

zespołu

wielorodzinnych

budynków

mieszkalnych. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji Spółka 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, bliżej obecnych lub planowanych połączeń drogowych. Na dzień sporządzenia
niniejszego Dokumentu Informacyjnego brak jest ww. decyzji.
Na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2009 r. Zarząd Spółki przyjął założenia do strategii rozwoju na
lata 2010-2011 (Spółka informowała o treści przyjętych założeń do strategii w drodze Raportu
Bieżącego 46/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. „Strategia rozwoju HURTIMEX S.A. na lata 20102011”). Pełna strategia rozwoju zostanie opracowana i przedstawiona do akceptacji Rady
Nadzorczej Spółki do końca grudnia 2009 r. Strategia rozwoju na lata 2010-2011 zakłada:
1.

Kontynuację budowy sieci sklepów outletowych i sklepów firmowych

Celem

Spółki

jest

zbudowanie

do

końca

2010

r.

sieci

dziesięciu

sklepów

outletowych

zlokalizowanych poza galeriami handlowymi oraz dziesięciu salonów firmowych zlokalizowanych w
galeriach handlowych. Sklepy outletowe będą uruchamiane ze środków pozyskanych z emisji Akcji
serii E Spółki, a także ze środków własnych Spółki. Salony firmowe zostaną natomiast
sfinansowane ze środków z planowanej emisji Akcji serii F (emisji w ramach kapitału docelowego),
przy udziale inwestora finansowego. W ramach budowy własnej sieci salonów firmowych Zarząd
Spółki rozważa powołanie spółki zależnej, w celu zarządzania siecią sprzedaży detalicznej.
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2.

Podjęcie działań w celu nawiązania współpracy handlowej i kapitałowej z innymi polskimi
producentami odzieży dziecięcej

Celem Spółki jest nawiązanie współpracy z firmami z branży odzieży dziecięcej, które realizują
roczne przychody rzędu 10-60 mln zł, w celu stworzenia grupy firm o łącznych przychodach rzędu
100 mln zł. W ramach współpracy handlowej z takimi partnerami Spółka zamierza zbudować nowy
kanał sprzedażowy, tj. sieć salonów w których oferowany byłby asortyment marki „tup-tup” wraz z
odzieżą komplementarną.
3.

Podjęcie działań celem pozyskania partnerów z branży odzieży męskiej i odzieży damskiej do
współpracy handlowo-kapitałowej

Spółka zamierza również podjąć rozmowy z firmami z branży odzieżowej, które produkują odzież
męską i damską (dla odbiorców dorosłych). Spółka uważa, że umiejętne połączenie asortymentu
odzieży dziecięcej z odzieżą „dorosłą” może dać efekt synergii, uzupełnienia i zwiększenia
możliwości sprzedażowych.
7.2.2. Opis rynku, na którym działa Emitent
Rynek odzieżowy w Polsce cechuje się wysoką konkurencyjnością i rozdrobnieniem. Funkcjonuje na
nim bardzo duża ilość podmiotów, także mikroprzedsiębiorstw o rodzinnym charakterze. Mniejsze
firmy skupiają się najczęściej na produkcji odzieży wysokiej jakości, bardzo często sprzedawanej
pod obcymi markami, wykonywanej na zlecenie innych producentów. O dużym rozdrobnieniu
branży odzieżowej świadczy również fakt, że brak jest wiodącego lidera sprzedaży. Największe
przedsiębiorstwa nie przekraczają kilkuprocentowego udziału w rynku. Główne dochody rynku
odzieżowego generuje sprzedaż odpowiednio: ubrań damskich – 59%, ubrań męskich - 38% oraz
ubrań dziecięcych ponad 2% całego rynku.
Według szacunków zawartych w raporcie firmy PMR pt. „Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w
Polsce 2009. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2009-2011” wartość detaliczna sprzedaży
odzieży i obuwia zmniejszy się o 6% i wyniesie w 2009 roku 25,5 mld zł wobec 27,2 mld zł w 2008
roku. Będzie to efektem spadku popytu i poziomu wydatków na odzież i obuwie wskutek rosnącego
bezrobocia, wolniejszego wzrostu płac oraz gorszych nastrojów konsumenckich wywołanych
kryzysem finansowym i gospodarczym w Polsce i na świecie.
Kryzys sektora finansowego, wzrost cen energii i żywności spowodował reorganizację budżetów
domowych konsumentów, co przyczyniło się do spadku sprzedaży ubrań. Aby w jak największym
stopniu

ograniczyć

skutki

spowolnienia

gospodarczego

firmy

podejmują

działania

restrukturyzacyjne tj. tną koszty działalności i wycofują się z najmniej rentownych projektów oraz
ograniczają lub wstrzymują inwestycje zarówno w Polsce jaki i zagranicą. Ponadto w celu
ograniczenia skutków kryzysu firmy obniżają ceny swoich towarów oraz organizują promocje i
wyprzedaże.
Firma PMR prognozuje, iż w kolejnych latach rynek powinien powrócić do tendencji wzrostowej i
zakłada w roku 2010 wzrost sprzedaży na poziomie 5% do 26,8 mld zł. Na poniższym wykresie
przedstawiono szacowaną przez PMR wartość rynku odzieży i obuwia w Polsce w latach 2006-2010.
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Wykres 1. Wartość rynku odzieży i obuwia w Polsce, 2006-2010 (mld zł)

p - prognoza
Źródło: Raport „Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2009. Analiza rynku i prognozy
rozwoju na lata 2009-2011”
Według firmy badawczej Euromonitor International, Polacy w 2008 roku kupili 168 mln sztuk
odzieży, 7% więcej niż w 2006 r. Jednocześnie wartość rynku w tym okresie spadła o 2%, do 3,33
mld EUR. Prognoza wartości rynku odzieżowego w Polsce dla 2010 r. przygotowana przez
Euromonitor zakłada wzrost jego wartości w porównaniu z 2008 r. o niemal 4%.

Emitent swoją ofertę kieruje do dzieci w wieku 0-14 lat. Zgodnie z danymi z rocznika
demograficznego, w 2007 r. grupa ta obejmowała 5.960 tys. osób, co stanowi 15,64%
społeczeństwa ogółem, w roku 2008 – 5.829 tys. osób (15,29% 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 poniżej.
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Tabela 12. Zestawienie ludności w podziale na docelowe grupy potencjalnych odbiorców
Emitenta
2007

2008

Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
ludności
ludności w
ludności
ludności w
%
%
%
%
miastach
miastach
w tys.
w tys.
osób
w tys. osób
osób
w tys. osób
ogółem
38.116 100,00
23.351 100,00
38.135 100,00
23.288 100,00
w wieku 0-91
3.694
9,69
2.070
8,87
3.705
9,71
2.097
9,00
w wieku 10-142
2.266
5,95
1.216
5,21
2.124
5,57
1.134
4,87
Źródło: Rocznik Demograficzny Głównego Urzędu Statystycznego za 2007 i 2008 r.
Polska

1

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

2

Docelowa grupa wiekowa dla kolekcji „HOOP”.

7.2.3. Powiązania organizacyjne lub kapitałowe Emitenta
Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o ofercie. Nie występuje podmiot
dominujący wobec Emitenta, jak również Emitent nie posiada żadnych podmiotów zależnych.
W grudniu 2008 r. została zarejestrowana spółka HURTIMEX UKRAINA Sp. z o.o., w której Emitent
objął 50% udziałów w kapitale zakładowym, a pozostałą część udziałów tej spółki nabył Prezes
Zarządu HURTIMEX S.A. Pan Jarosław Turek. Spółka HURTIMEX UKRAINA Sp. z o.o. rozpoczęła
prowadzenie działalności w lutym 2009 r. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż odzieży
dziecięcej na terenie Ukrainy.
Poniżej przedstawione zostały podstawowe informacje o spółce HURTIMEX UKRAINA Sp. z o.o.
Tabela 13. Podstawowe dane spółki HURTIMEX UKRAINA Sp. z o.o.
Dane
Pełna nazwa:
HURTIMEX UKRAINA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Nazwa skrócona:
HURTIMEX UKRAINA Sp. z o.o.
Siedziba:
02154 Kijów, ul. Ruslanowskij Bulwar 7
Forma prawna:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kapitał zakładowy:
140.000 UAH
Numer świadectwa płatnika VAT:
100162363
Numer identyfikacji podatkowej:
363006926534
Kod EDRPOU:
36300697
Źródło: Emitent
Główni Akcjonariusze Emitenta: Pan Jarosław Kopeć – Wiceprezes 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 – KTEAM 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
spółki jest konfekcjonowanie odzieży wykonywane na zlecenie firm odzieżowych z terenu całego
kraju (w tym również na zlecenie Emitenta). Działalność ta nie stanowi konkurencji dla Emitenta,
gdyż firma K-TEAM nie sprzedaje odzieży pod własną marką, a jedynie świadczy usługi przeszycia z
powierzonych materiałów. Przez długi okres działalności K-TEAM Sp. z o.o. współpracowała z
wieloma polskimi i zagranicznymi firmami w zakresie konfekcjonowania wyrobów z dzianin. Wśród
polskich odbiorców znajdował się m.in. Emitent, wśród zagranicznych zaś dominowali odbiorcy z
Niemiec (Quelle, Neckermann, Otto, Kanz). Obecnie K-TEAM Sp. z o.o. nadal współpracuje z
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Emitentem i na jego zlecenia realizuje cykliczne zamówienia kolekcji wiosenno-letnich i jesiennozimowych.
W dniu 30 kwietnia 2009 r. K-TEAM Sp. z o.o. (Najemca) zawarł z Emitentem (Wynajmującym)
umowę najmu części pomieszczeń położonych w Łodzi, przy ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42, o
łącznej powierzchni 441 m2. Wynajmowana powierzchnia wykorzystywana jest przez K-TEAM Sp. z
o.o. na cele produkcyjne, magazynowe, biurowe i socjalne.
Poniżej przedstawione zostały podstawowe informacje o spółce K-TEAM Sp. z o.o.
Tabela 14. 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:
Źródło: Emitent

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: 729-01-08-346
KRS: 0000245836

W opinii Emitenta działalność K-TEAM Sp. z o.o. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności
Emitenta.
Poza wymienionymi powyżej, Emitent nie posiada żadnych powiązań organizacyjnych lub
kapitałowych mających istotny wpływ na działalność Spółki.

7.3. Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 10% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki
Na

dzień

sporządzenia

niniejszego

Dokumentu

Informacyjnego

akcjonariuszami

Spółki

posiadającymi co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu są:
1. Pan Bogdan Kopeć – Przewodniczący Rady Nadzorczej - posiadający akcje stanowiące 25,08%
kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 32,32% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta;
2. Inwestorski Fundusz Kapitałowy CAPITIS Sp. z o.o. posiadająca akcje stanowiące 25,00%
kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 18,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta;
3. Pan Jarosław Kopeć – Wiceprezes Zarządu - posiadający akcje stanowiące 10,24% kapitału
zakładowego Spółki i uprawniające do 11,39% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

8.

Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego, oraz
wskazanie dokumentów korporacyjnych Emitenta udostępnionych
do wglądu

8.1. Informacje o kapitale zakładowym
Zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Spółki kapitał Spółki tworzą:
1) kapitał zakładowy;
2) kapitał zapasowy;
3) kapitały rezerwowe i fundusze celowe, o ile Walne Zgromadzenie uchwali ich utworzenie.
Kapitał zakładowy jest wskazywany w bilansie w wysokości nominalnej objętych i zarejestrowanych
akcji.
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W dniu 10 grudnia 2007 r. dokonano przekształcenia spółki Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe „HURTIMEX” Sp. z o.o. w spółkę akcyjną HURTIMEX S.A. Wysokość kapitału
zakładowego spółki przekształconej określono na kwotę 1.000.000 zł. W strukturze kapitału
zakładowego znalazło się 10.000.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
−

Akcje serii A – akcje imienne uprzywilejowane w łącznej liczbie 6.000.000 sztuk. Akcje imienne
serii A są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na
Walnym Zgromadzeniu Spółki;

−

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

W dniu 16 października 2008 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego
Spółki o kwotę 1.505 zł w drodze emisji 15.050 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, o
wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 8 maja 2009 r. (sygnatura sprawy: LD XX NSREJ.KRS/003202/09/244), w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11
maja 2009 r. dokonano wpisu kapitału docelowego w kwocie 470.000 zł.
W dniu 29 września 2009 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego

Rejestru

Sądowego

dokonał

w

rejestrze

przedsiębiorców

rejestracji

i

wpisu

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.001.505 zł do kwoty 1.471.505 zł, tj. o kwotę
470.000 zł w drodze emisji, realizowanej w ramach kapitału docelowego 4.700.000 sztuk Akcji
zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
Dokonując rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 1.471.505 zł w drodze emisji
4.700.000 sztuk Akcji serii D Sąd Rejestrowy (Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) jednocześnie odmówił dokonania wpisu w
rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki w zakresie postanowień odnoszących się do
aktualnej wysokości kapitału zakładowego i uwzględniających wyemitowane w ramach kapitału
docelowego Akcje serii D, którą to zmianę przewidywały postanowienia uchwały Zarządu Spółki z
dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach granic
określonych przez kapitał docelowy poprzez emisję Akcji zwykłych na okaziciela serii D z
jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji. Sąd
Rejestrowy uznał, iż Zarząd Spółki dokonując podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego (upoważnienie zawarte w § 6 ust. 6 i nast. Statutu Spółki) otrzymał jedynie
kompetencje do podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, nie zaś do zmiany Statutu
Spółki.
W związku z powyższym, w treści podjętej dnia 4 listopada 2009 r. uchwały Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki, ogłoszonej w drodze raportu bieżącego EBI z dnia 5 listopada 2009
r. Nr 42/2009 „Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex S.A.” w sprawie
podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze złożenia
oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), z
pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, akcji zwykłych na okaziciela serii E, a także w sprawie
zmiany Statutu Spółki przewidziano stosowną zmianę Statutu Spółki uwzględniającą m.in.
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii D. W dniu 19 listopada 2009
r. Emitent złożył do Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego wniosek w sprawie rejestracji m.in. wskazanej zmiany Statutu
Spółki.
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W dniu 7 grudnia 2009 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w rejestrze przedsiębiorców rejestracji podziału (splitu)
akcji Spółki oraz rejestracji wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.471.505,00
zł do kwoty 1.879.729,41 zł, tj. o kwotę 408.224,41 zł w drodze emisji 40.822.441 sztuk Akcji
zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja.
Ponadto

postanowieniem

Sądu

Rejonowego

dla

Łodzi-Śródmieścia

w

Łodzi,

XX

Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 7 grudnia 2009 r. (sygnatura sprawy: LD XX
NS-REJ.KRS/020150/09/747),

w

rejestrze

przedsiębiorców

Krajowego

Rejestru

Sądowego

dokonano wpisu kapitału docelowego w kwocie 1.100.000,00 zł.
Na

dzień

sporządzenia

Dokumentu

Informacyjnego

kapitał

zakładowy

Emitenta

wynosi

1.879.729,41 zł i dzieli się na 187.972.941 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,01 każda akcja.
Struktura kapitału zakładowego Spółki (zarejestrowanego) przedstawia się następująco:
Tabela 15. Struktura kapitału zakładowego Emitenta
Łączna
Udział w
Liczba
Udział w
Liczba
wartość
kapitale
głosów na głosach na
Seria
nominalna
Rodzaj akcji
akcji
zakładowym
WZ
WZ
akcji
akcji
[w szt.]
[%]
[w szt.]
[%]
[w zł]
Seria imienne
600.000,00
31,92 120.000.000
48,40
60.000.000
A
uprzywilejowane
Seria zwykłe na
40.000.000
400.000,00
21,28 40.000.000
16,13
B
okaziciela
Seria zwykłe na
150.500
1.505,00
0,08
150.500
0,06
C
okaziciela
Seria
D

zwykłe na
okaziciela

47.000.000

470.000,00

25,00

47.000.000

18,95

Seria
E

zwykłe na
okaziciela

40.822.441

408.224,41

21,72

40.822.441

16,46

Razem 187.972.941 1.879.729,41

100,00 247.972.941

100,00

Źródło: Emitent
Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane
są również nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej 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.
Kapitały rezerwowe i fundusze celowe mogą być tworzone w Spółce, o ile Walne Zgromadzenie
uchwali ich utworzenie, niezależnie 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;

-

należne wpłaty na poczet kapitału zakładowego;

-

pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe;

-

zysk (strata) z lat ubiegłych;

-

zysk (strata) netto roku bieżącego.

Wartość kapitałów własnych Emitenta na dzień 31.12.2008 r. wynosiła 1.703 tys. zł, na dzień
31.12.2007 r. 3.316 tys. zł, zaś na dzień 31.12.2006 r. 2.430 tys. zł.
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Strukturę kapitału własnego Spółki przedstawia poniższa tabela:
Tabela 16. Kapitały własne Emitenta (w tys. zł)
Stan na
Stan na
Stan na
Wyszczególnienie
31.12.2008 r. 31.12.2007 r. 1 31.12.2006 r. 1
Kapitał (fundusz) zakładowy
1.002
1.000
110
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Udziały (akcje) własne
Kapitał (fundusz) zapasowy
2.334
2.224
3.141
Kapitał (fundusz) z aktualizacyjnej wyceny
0
2
2
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
(19)
(19)
Zysk (strata) netto
(1.614)
109
(823)
Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego
Kapitał (fundusz) własny
1.703
3.316
2.430
Źródło: Emitent
1)
Wyniki za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. oraz za okres od 01.01.2007 r. do
31.12.2007 r. osiągnięte przez PPHU „HURTIMEX” Sp. z o.o. - poprzednika prawnego Emitenta,
(rejestracja w rejestrze przedsiębiorców przekształcenia Spółki PPHU „HURTIMEX” Sp. z o.o. w
spółkę akcyjną nastąpiła w dniu 2 stycznia 2008 r.).

8.2. Dokumenty korporacyjne udostępnione do wglądu
Statut Emitenta dostępny jest na stronie internetowej Emitenta - http://www.hurtimex.com.pl.
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Emitenta podawane są do publicznej wiadomości w
drodze

raportów

bieżących

http://www.hurtimex.com.pl
http://www.newconnect.pl.

zamieszczanych
oraz

Ponadto

na
w

stronie
siedzibie

na

stronie

internetowej
Emitenta

internetowej
rynku

dostępne

są

Emitenta

-

NewConnect

-

protokoły

Walnych

Zgromadzeń Spółki. Zgodnie z art. 421 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mogą
przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Spółki odpisów
uchwał.

8.3. Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony
Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony.

8.4. 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 także
Statutu i wydanych na jego podstawie Regulaminów.

8.5. 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).

8.6. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były
notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z
nimi kwity depozytowe
Od dnia 4 listopada 2008 r. Akcje serii B i Akcje serii C Emitenta są notowane na rynku
NewConnect organizowanym i prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.
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Emitent nie wystawił kwitów depozytowych.

8.7. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym
inwestycji kapitałowych
W roku 2008 oraz w roku 2009 do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego
Emitent dokonywał następujących inwestycji:
Tabela 17. Główne inwestycje Spółki HURTIMEX S.A.
Data
zakończenia

Wartość
inwestycji
[w zł]

Sposób
finansowania

Rodzaj inwestycji

Typ inwestycji

zakup samochodu Jeep
Commander 3.0 CRD
instalacja systemu obsługi
sprzedaży sieci sklepów
(etap I) - systemu
przejściowego do czasu
wdrożenia systemu
informatycznego ERP
zakup kotła
kondensacyjnego

w rzeczowy
majątek trwały

06/2008

132.669,45

w wartości
niematerialne i
prawne

07/2008

19.500,00

środki własne

07/2009

17.210,25

środki własne

w trakcie
realizacji

303.187,60

2008

w rzeczowy
majątek trwały
w rzeczowy
majątek trwały i
wdrożenie systemu
w wartości
informatycznego ERP
niematerialne i
prawne
Razem inwestycje w roku 2008

leasing

środki własne
oraz
dofinansowanie z UE

472.567,30
2009

przebudowa budynku,
przy ul. 28 Płk. Strzelców
Kaniowskich 42, związana
z przeniesieniem
magazynu z ul. Brukowej
zakup nagrzewnicy
zakup kotła
kondensacyjnego
zakup drukarki
Zakup sprzętu
elektronicznego i WNiP do
sklepu outletowego w
Bełchatowie
wdrożenie systemu
informatycznego ERP

w rzeczowy
majątek trwały

w rzeczowy
majątek trwały i
w wartości
niematerialne i
prawne

zakup komputerów i
notebooków
zakup komputerów i
notebooków
zakup dwóch serwerów
zakup szafy serwerowej
zakup ups
w rzeczowy
majątek trwały
zakup switcha
zakup klimatyzatora
zakup komputerów
Razem inwestycje w roku 2009
Źródło: Emitent

07/2009

113.915,16

07/2009

52.951,94

07/2009

22.877,55

08/2009

1.240,00

09/2009

7.949,65

w trakcie
realizacji

107.663,27
(cześć
przeniesiono
już na środki
trwałe)

02/2009

8.708,90

04/2009

2.546,29

04/2009
04/2009
04/2009
04/2009
04/2009
05/2009

29.800,00
8.500,00
4.700,00
4.700,00
4.900,00
28.700,00
399.152,76

środki własne

środki własne
oraz
dofinansowanie z UE

środki własne
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Wszystkie przedstawione powyżej inwestycje miały charakter inwestycji krajowych (inwestycje
zagraniczne nie wystąpiły).
W roku 2008 oraz w roku 2009 do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego
Spółka nie dokonywała inwestycji kapitałowych.

8.8.

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 powyższej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00116696/5. W dniu 23
czerwca 2009 r. Emitent zawarł z Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie umowę kredytu
hipotecznego nr DK/KR-B/11938/09. Na podstawie ww. umowy strony postanowiły, iż prawnym
zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie hipoteka zwykła na kwotę 2.451.103,61 zł oraz hipoteka
kaucyjna do kwoty 1.715.772,53 zł na pierwszym i drugim miejscu w księdze wieczystej na
nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 40. Wniosek o dokonanie
wpisu ww. hipotek do księgi wieczystej został złożony przez bank dnia 27 czerwca 2009 r. Na dzień
sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego brak jest wpisu ww. hipotek do księgi
wieczystej.
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

użytkowanie

wieczyste,

budynek

i

urządzenie

stanowią

odrębną

nieruchomość. Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00097327/8.
W dniu 23 czerwca 2009 r. Emitent zawarł z Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie umowę
kredytu hipotecznego nr DK/KR-B/11938/09. Na podstawie ww. umowy strony postanowiły, iż
prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie hipoteka zwykła na kwotę 2.451.103,61 zł oraz
hipoteka kaucyjna do kwoty 1.715.772,53 zł na pierwszym i drugim miejscu w księdze wieczystej
na nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42. Wniosek o
dokonanie wpisu ww. hipotek do księgi wieczystej został złożony przez bank dnia 27 czerwca 2009
r. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego brak jest wpisu ww. hipotek do
księgi wieczystej.
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 użytkowanie wieczyste, budynek stanowi odrębną nieruchomość. Dla
powyższej

nieruchomości

prowadzona

jest

księga

wieczysta

LD1M/00115220/1.

Na

ww.

nieruchomości ustanowiona jest:
(i) hipoteka zwykła łączna w kwocie 1.200.000 zł, ustanowiona na rzecz Banku Ochrony
Środowiska

S.A.,

będąca

zabezpieczeniem

spłaty

należności

głównej

(umowa

nr

279/11/2008/1245/K/POŻ/HIP);
(ii) hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 600.000 zł, ustanowiona na rzecz Banku Ochrony
Środowiska S.A., będąca zabezpieczeniem spłaty odsetek oraz innych należności ubocznych
(umowa nr 279/11/2008/1245/K/POŻ/HIP).
4. Nieruchomość gruntowa (działka nr 56/31) w Łodzi, przy ul. Elektronowej 1/3, o obszarze
0,0811 ha.
Grunt stanowi własność Spółki. Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta
LD1M/00132351/3. Na ww. nieruchomości ustanowiona jest:
(i) hipoteka zwykła łączna w kwocie 1.200.000 zł, ustanowiona na rzecz Banku Ochrony
Środowiska

S.A.,

będąca

zabezpieczeniem

279/11/2008/1245/K/POŻ/HIP);
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(umowa

nr
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(ii) hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 600.000 zł, ustanowiona na rzecz Banku Ochrony
Środowiska S.A., będąca zabezpieczeniem spłaty odsetek oraz innych należności ubocznych
(umowa nr 279/11/2008/1245/K/POŻ/HIP).
Nieruchomości wynajmowane przez Emitenta:
1. Lokal położony w Łodzi, przy ul. Więckowskiego 10, o powierzchni użytkowej 162 m 2, na który
składa się: sala sprzedaży (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 ok.
3.300 zł (brutto). 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,
jeżeli Emitent będzie zalegał z zapłatą czynszu za okres 2 miesięcy lub będzie prowadził
działalność niezgodną z umową, bądź naruszy jej warunki, a także z innych powodów i
okoliczności uniemożliwiających dalszy najem.
2. 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 należny
jeśli w danym okresie jest wyższy niż 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 może zostać rozwiązana wyłącznie w przypadkach określonych w treści
umowy, do których m.in. należą: (i) opóźnienie Najemcy z zapłatą całości lub części
wymagalnego czynszu należnego za dwa okresy płatności lub innych świadczeń pieniężnych
wynikających z wystawionych przez Wynajmującego dwóch faktur lub innych dokumentów
księgowych, (ii) niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Najemcę jakiegokolwiek
zobowiązania nałożonego na niego zgodnie z postanowieniami umowy, (iii) niemożności
dokonania indeksacji minimalnego czynszu gwarantowanego lub niemożności zastąpienia
indeksu umownego innym wskaźnikiem, (iv) niemożności naliczenia czynszu zmiennego na
skutek nie przekazania przez Najemcę wymaganych danych lub niemożności zweryfikowania
prawidłowości tych danych, (v) nieprzestrzegania przez Najemcę warunków zagospodarowania
lokalu, warunków jego utrzymania i konserwacji, obowiązku bieżącej adaptacji lokalu,
obowiązku informowania o wszelkich istotnych szkodach zaistniałych w lokalu, (vi) złożenia
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 – wrzesień 2009 r. wynosił 18.316,87 zł.
Zabezpieczenie wykonania umowy stanowi gwarancja bankowa w wysokości 3-miesięcznego
czynszu minimalnego gwarantowanego z VAT (11.072 EUR) oraz kaucja gwarancyjna w
wysokości 3-miesięcznej zaliczki na poczet udziału Najemcy w kosztach wspólnych z VAT
(11.957 zł). W lokalu znajduje się sklep firmowy Emitenta.
3. Lokal znajdujący się na parterze budynku położonego w Bełchatowie, przy ul. Wojska Polskiego
27 b. W wynajmowanym lokalu znajduje się sklep outletowy Spółki. Lokal wynajmowany jest na
podstawie umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 9 września 2009 r. zawartej przez Emitenta z
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Radosławem Zielińskim (Wynajmującym). Emitent zobowiązał się płacić Wynajmującemu czynsz
najmu w kwocie brutto 4.270,00 zł za każdy miesiąc z góry w terminie do 10-tego każdego
miesiąca. Oprócz czynszu Najemca uiszczać będzie świadczenia (według rachunków) za: energię
elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków, c.o. i c.w.u. zgodnie z zajmowaną powierzchnią,
wywóz nieczystości, telefon i Internet oraz monitoring grupy interwencyjnej. Umowa została
zawarta na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Wynajmującemu
przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Emitent zalegać będzie
z zapłatą czynszu za dwa kolejne okresy płatności, po wyznaczeniu dodatkowego miesięcznego
terminu zapłaty, odda przedmiot najmu w podnajem, albo do bezpłatnego używania osobom
trzecim bez zgody Wynajmującego, będzie używał przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z
umową lub przeznaczeniem lub poczyni w przedmiocie najmu nakłady lub przeróbki i adaptacje
bez uzyskania uprzedniej zgody Wynajmującego.
4. Lokal położony w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej 76/1, o powierzchni 103 m2. Lokal
wynajmowany jest na podstawie umowy najmu z dnia 5 listopada 2009 r. zawartej pomiędzy
Emitentem a Współwłaścicielami nieruchomości działającymi przez Stowarzyszenie Właścicieli
„Mój Dom” reprezentowane przez Dyrektora Stanisława Wojciechowskiego. W wynajmowanym
lokalu znajduje się sklep outletowy z odzieżą dziecięcą pod własną marką tup-tup. Wysokość
miesięcznego czynszu ustalono na kwotę 2.000 zł (netto). Najemca zobowiązany jest również do
uiszczania opłat za wodę i odprowadzanie ścieków oraz usuwanie śmieci. Ponadto Najemca
zobowiązany jest do podpisania umowy z ENEĄ oraz wyposażenia lokalu w sprzęt p/poż. Umowa
wchodzi w życie dnia 23 listopada 2009 r. i zawarta zostaje na czas nieokreślony z miesięcznym
okresem

wypowiedzenia.

Wynajmującym

przysługuje

prawo

rozwiązania

umowy

bez

wypowiedzenia, jeżeli Emitent będzie zalegał z zapłatą czynszu za okres 2 miesięcy.
5. Lokal położony w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Balzackiej 66, o powierzchni 58 m2. Lokal
wynajmowany jest na podstawie umowy najmu z dnia 1 grudnia 2009 r. zawartej pomiędzy
Emitentem a Piotrkowską Spółdzielnią Mieszkaniową. W wynajmowanym lokalu znajdować się
będzie sklep outletowy z odzieżą dziecięcą. Wysokość miesięcznego czynszu ustalono na kwotę
2.552 zł (netto). Ponadto Emitent dla zabezpieczenia płatności czynszu i opłat eksploatacyjnych
oraz kosztów usunięcia ewentualnych zniszczeń lokalu i wyposażenia wpłacił kaucję w wysokości
równej trzymiesięcznemu czynszowi najmu netto pomniejszonemu o wpłacone wadium.
Najemca zobowiązany jest również do uiszczania opłat za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną
wodę, opłaty związane z poborem energii cieplnej oraz inne opłaty związane z wynajętym
lokalem. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Umowa może zostać rozwiązana za zgodą stron w każdym czasie.

8.9. Informacje

o

wszczętych

wobec

Emitenta

postępowaniach:

upadłościowym, układowym, ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub
likwidacyjnym - jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne
znaczenie dla działalności Emitenta
Wedle wiedzy Emitenta, wobec Spółki nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie:
upadłościowe, układowe, ugodowe, arbitrażowe, egzekucyjne ani likwidacyjne.
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8.10. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań
wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w
szczególności
finansowej

z

kształtowaniem

się

jego

sytuacji

ekonomicznej

i

Emitent wskazuje, iż zobowiązania istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec
posiadaczy papierów wartościowych (Akcji serii D) związane są z umową inwestycji kapitałowej
zawartą przez Spółkę z Inwestorskim Funduszem Kapitałowym CAPITIS Sp. z o.o. z siedzibą w
Łodzi.
Umowa inwestycji kapitałowej
W dniu 15 stycznia 2009 r. Emitent zawarł z Inwestorskim Funduszem Kapitałowym CAPITIS Sp. z
o.o. z siedzibą w Łodzi (zwanym dalej „Inwestorem”) umowę inwestycji kapitałowej. Na mocy ww.
umowy Inwestor objął 4.700.000 sztuk Akcji serii D, po cenie emisyjnej 0,21 zł za jedną Akcję.
Akcje serii D zostały opłacone poprzez kompensatę wzajemnych wierzytelności Emitenta w
stosunku do Inwestora z tytułu zawarcia umowy objęcia Akcji serii D oraz Inwestora w stosunku do
Emitenta z tytułu pożyczek, jakie zostały udzielone przez Inwestora Emitentowi w łącznej kwocie
987.000 zł w okresie od grudnia 2008 r. do sierpnia 2009 r.
W związku z objęciem Akcji serii D przez Inwestorski Funduszu Kapitałowy CAPITIS Sp. z o.o.,
Emitent zobowiązał się wobec Inwestora do wprowadzenia tych Akcji w terminie nie późniejszym
niż do dnia 31 grudnia 2009 r. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
W przypadku, gdy Akcje objęte przez Inwestora nie zostaną wprowadzone do obrotu na rynku
NewConnect w ustalonym terminie, jeżeli nastąpi to na skutek okoliczności, za które Emitent
ponosi odpowiedzialność, Emitent na żądanie Inwestora zgłoszone w ciągu 30 dni od dnia
bezskutecznego upływu terminu określonego na wprowadzenie do obrotu zobowiązuje się do
zawarcia umowy odkupu Akcji niewprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect od Inwestora za
zapłatą ceny odkupu równej iloczynowi liczby Akcji objętych przez Inwestora a niewprowadzonych
do obrotu na rynku NewConnect i stałej ceny w wysokości 1 zł za jedną Akcję (odkup Akcji).
W przypadku, gdy Emitent nie wykona obowiązku zawarcia umowy odkupu Akcji Inwestor będzie
uprawniony do sprzedaży Akcji na rzecz wskazanych przez siebie inwestorów i po cenie z nimi
wynegocjowanej, natomiast Emitent zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Inwestora i na jego
żądanie oraz w terminie przez niego określonym ale nie krótszym niż 7 dni od dnia zawiadomienia
Emitenta o sprzedaży Akcji, tytułem naprawienia poniesionej szkody na skutek niewykonania
obowiązku odkupu Akcji, odszkodowania, na które składa się różnica pomiędzy ceną odkupu za
wszystkie Akcje, a uzyskaną przez Inwestora ceną sprzedaży wszystkich sprzedanych Akcji na
rzecz inwestorów przez siebie wskazanych, o ile taka różnica wystąpi.
Emitent może wedle własnego wyboru wskazać osobę trzecią, która nabędzie Akcje oferowane do
zbycia przez Inwestora, przy czym (i) osoba trzecia wskazana przez Emitenta winna zaoferować
cenę odkupu lub łącznie cenę zaoferowania przez osobę trzecią oraz odszkodowanie, którego
zapłatę zaoferuje Emitent będą nie niższe niż cena odkupu, (ii) osoba trzecia wskazana przez
Emitenta korzysta z pierwszeństwa przed inwestorami wskazanymi przez Inwestora, tj. Inwestor
sprzeda Akcje zaoferowane do zbycia wskazanej przez Emitenta osobie trzeciej, jeżeli do dnia
zawiadomienia o ofercie osobie trzeciej Akcje nie zostały jeszcze zbyte. Nabycie Akcji przez osobę
trzecią wskazaną przez Emitenta zwolni go odpowiednio: z obowiązku odkupu Akcji przez Emitenta
lub z obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz Inwestora.
W przypadku nie znalezienia inwestorów zainteresowanych nabyciem Akcji serii D od Inwestora
Emitent zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Inwestora i na jego żądanie oraz w terminie przez
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niego określonym nie krótszym niż 7 dni od dnia zawiadomienia Emitenta o braku możliwości
sprzedaży Akcji tytułem naprawienia poniesionej szkody na skutek nie wykonania obowiązku
odkupu Akcji, odszkodowania, na które składa się cena odkupu za wszystkie Akcje. Pod warunkiem
wypłaty odszkodowania Inwestor złoży Emitentowi nieodwołalną ofertę przeniesienia własności
Akcji, do których zbycia przez Inwestora nie doszło na rzecz Emitenta, za zapłatą ceny 1 zł za
wszystkie zaoferowane Akcje. Emitent w dowolnym czasie może przyjąć ofertę.
W przypadku braku zapłaty przez Emitenta odszkodowania lub zapłaty tego odszkodowania tylko
częściowo, Inwestor będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionych zabezpieczeń.
Zabezpieczenia zostały ustanowione w umowach zastawu rejestrowego zawartych pomiędzy
niektórymi akcjonariuszami Spółki HURTIMEX S.A., tj. pomiędzy odpowiednio: Panem Jarosławem
Kopeć, Panem Bogdanem Kopeć, Panem Marcinem Kopeć, Panią Krystyną Kopeć (dalej jako:
„Zastawcy”), a Inwestorem (dalej jako: „Zastawnik”). Zastaw rejestrowy ustanowiony został
odpowiednio na:
−

500.000 sztuk Akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, należących do Pana
Jarosława Kopeć;

−

1.364.000 sztuk Akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, należących do
Pana Bogdana Kopeć;

−

500.000 sztuk Akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, należących do Pana
Marcina Kopeć;

−

500.000 sztuk Akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, należących do Pani
Krystyny Kopeć.

Zastawcy są uprawnieni do wykonywania wszelkich uprawnień korporacyjnych z przedmiotu
zastawu, w tym wykonywania prawo głosu i pobierania dywidendy, jak również Zastawcy są
zobowiązani przez czas trwania zastawu do wykonywania obowiązków wynikających z posiadanych
akcji.
Zastawcy zobowiązują się wobec Zastawnika, że do czasu wygaśnięcia zastawu nie będą zbywać
ani obciążać przedmiotu zastawu.
W przypadku, gdy do wprowadzenia Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect nie dojdzie w
ustalonym terminie z przyczyn niezależnych od Emitenta, Emitent zobowiązał się do dołożenia
należytej staranności w celu wprowadzenia tych Akcji w terminie nie późniejszym niż do 31 grudnia
2010 r. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz do podjęcia
wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych w tym celu. W przypadku zaś, gdy do
wprowadzenia Akcji Emitenta do obrotu na rynku NewConnect nie dojdzie ponownie w ww. terminie
z przyczyn niezależnych od Emitenta, ustalone zostaną nowe terminy oraz sposoby postępowania
zmierzającego do sprzedaży przez Inwestora posiadanych Akcji. W przypadku niedokonania
wiążących uzgodnień w terminie jednego miesiąca od dnia 31 grudnia 2010 r. znajdują
zastosowanie ww. postanowienia dotyczące odkupu Akcji.
Opisana powyżej umowa inwestycji kapitałowej przedstawia sytuację przed podziałem (splitem)
akcji Spółki, dokonanym na mocy Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HURTIMEX S.A. z dnia 4 listopada 2009 r. poprzez obniżenie wartości nominalnej z 0,10 zł na 0,01
zł oraz zwiększenie liczby akcji tworzących kapitał zakładowy. W wyniku rejestracji w dniu 7
grudnia 2009 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego, podziału (splitu) akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu notowanych będzie
47.000.000 sztuk Akcji serii D objętych przez Inwestora o wartości nominalnej 0,01 zł każda.
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Dodatkowo Emitent wskazuje na fakt posiadania zobowiązań z tytułu: umowy pożyczki hipotecznej,
umowy kredytu hipotecznego, umowy faktoringu, umowy leasingu, umowy najmu samochodów,
przeprowadzenia Emisji Obligacji.
Umowa pożyczki hipotecznej
Umowa pożyczki hipotecznej nr 279/11/2008/1245/K/POŻ/HIP zawarta w Łodzi w dniu 14 listopada
2008 r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Przedmiotem umowy jest pożyczka hipoteczna w
kwocie 1.200.000 zł, przeznaczona w części na spłatę zobowiązań w stosunku do Nordea Bank
Polska S.A., a w części na finansowanie bieżącej działalności. Okres kredytowania wynosi 120
miesięcy, od dnia 14 listopada 2008 r. do dnia 13 listopada 2018 r. Pożyczka jest oprocentowana
według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest jako suma stawki
bazowej WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych i stałej w okresie kredytowania marży banku, która
wynosi 3,5 p.p. Zabezpieczeniem należności głównej jest hipoteka zwykła łączna w kwocie
1.200.000 zł na nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Elektronowej 1/3 (działki oznaczone nr
55/33 oraz 56/32) oraz na nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Elektronowej 1/3 (działka
oznaczona nr 56/31). Zabezpieczeniem odsetek oraz innych należności ubocznych jest hipoteka
kaucyjna łączna do kwoty 600.000 zł na nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Elektronowej
1/3 (działki oznaczone nr 55/33 oraz 56/32) oraz na nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul.
Elektronowej 1/3 (działka oznaczona nr 56/31). Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest ponadto: (i)
cesja praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości, przy ul.
Elektronowej 1/3 (działki oznaczone nr 55/33 oraz 56/32), (ii) weksel własny in blanco z klauzulą
„bez protestu”, (iii) nieodwołalne pełnomocnictwa do rachunku bieżącego w BOŚ S.A. oraz do
rachunku bieżącego w PLN w ING Bank Śląski S.A.
Umowa kredytu hipotecznego
Umowa kredytu hipotecznego nr DK/KR-B/11938/09 zawarta w Warszawie w dniu 23 czerwca 2009
r. z Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest kredyt hipoteczny na kwotę
2.451.103,61 zł, który przeznaczony został na refinansowanie kredytu komercyjnego w ING Bank
Śląski S.A. Termin spłaty kredytu przypada na dzień 7 sierpnia 2039 r. (okres kredytu 360
miesięcy). Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest: (i) oświadczenie Emitenta o poddaniu się
egzekucji do kwoty 4.902.207,22 zł, (ii) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, (iii)
hipoteka zwykła na kwotę 2.451.103,61 zł oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 1.715.772,53 zł na
pierwszym i drugim miejscu w księdze wieczystej na nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. 28
Płk. Strzelców Kaniowskich 40, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00116696/5
oraz na nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42, dla której
prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M00097327/8 (iv) pełnomocnictwo dla banku na zbycie
ww. nieruchomości w przypadku upływu terminu wypowiedzenia i braku spłaty w terminie czterech
miesięcy od dnia postawienia kredytu w stan natychmiastowej wymagalności za cenę co najmniej
600.000 zł co do nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowski 40 oraz
za cenę co najmniej 2.500.000 zł, co do nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. 28 Pułku
Strzelców Kaniowski 42, (v) cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości położonej w Łodzi,
przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 42 (minimalna suma ubezpieczenia: 3.900.000 zł.
Oprocentowanie kredytu w pierwszych dwóch latach jest stałe i wynosić będzie 11,25%. Po
ustanowieniu docelowego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci prawomocnego wpisu hipotek
oprocentowanie kredytu zostanie obniżone o 2 p.p. i będzie wynosiło 9,25%. Po upływie dwóch lat
oprocentowanie kredytu będzie zmienne ustalane w oparciu o obowiązują stawkę WIBOR 12M i
marżę Banku w wysokości 4,25%.
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Ponadto w dniu 23 czerwca 2009 r. Emitent zawarł z Noble Bank S.A. Aneks nr 1 do umowy
kredytu hipotecznego, na mocy którego Emitent uzyskał 24 miesięczną karencję w spłacie kredytu.
Zmianie uległo oprocentowanie kredytu hipotecznego, które w okresie karencji wyniesie 13,21%
(6,50% - marża Banku + 4,71% indeks bazowy Banku + 2% marża do czasu wpisu hipoteki).
Warunkiem

uzyskania

karencji

w

spłacie

kredytu

oraz

zmiany

oprocentowania

kredytu

hipotecznego było dostarczenie do Banku do dnia 22 lipca 2009 r. oświadczenia o zmianie treści
hipoteki ustanowionej na rzecz Banku w związku ze zmianą oprocentowania kredytu na
nieruchomościach położonych w Łodzi, przy ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 40 i 42.
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: 0,60% od wartości brutto przedłożonych przez Spółkę faktur lub
0,45% od wartości brutto przedłożonych przez Spółkę faktur (w przypadku przekazywania do
faktora danych drogą elektroniczną) oraz 0,40% wartości brutto przedłożonych 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 2,75 p.p. „Stopa bazowa”
ustalana jest w okresach miesięcznych przez faktora i obliczana jako średnia arytmetyczna dla
jednomiesięcznego oprocentowania WIBOR dla złotych z bieżącego 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 przedłożonej 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 wyrażona w walucie obcej cena nabycia oraz zaliczka na poczet
ceny wypłacane są w złotych. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Faktor może wypowiedzieć umowę bez zachowania
okresu wypowiedzenia w przypadku: znaczącego (w ocenie faktora) pogorszenia sytuacji
finansowej Emitenta, w szczególności nie wywiązywania się przez Emitenta na bieżąco z
zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS lub z zawarcia przez Emitenta umowy faktoringu lub
umowy sprzedaży wierzytelności z innym podmiotem. Zadłużenie z tytułu factoringu na dzień 30
września 2009 r. wynosiło 1.637.691,20 zł.
Leasing
Umowa leasingu nr 65/12951/08 z dnia 9 czerwca 2008 r. zawarta z Pekao Auto Finanse S.A. z
siedzibą w Warszawie na okres 35 miesięcy do dnia 2 lutego 2011 r. Przedmiotem umowy jest
leasing samochodu osobowego Jeep Commander 3.0 CRD o łącznej wartości 113.262 zł (netto).
Zabezpieczeniem spłaty leasingu jest weksel własny in blanco Spółki (2 sztuki). Średnie miesięczne
zobowiązanie z tytułu ww. umowy wynosi ok. 3.228 zł.
Umowa najmu
W dniu 17 października 2007 r. Emitent, jako najemca, podpisał z ARVAL SERVICE LEASE POLSKA
Sp. z o.o. Ogólne Warunki Najmu Pojazdów nr 1282/W/HUR/10/2007. Ogólne Warunki Najmu
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Pojazdów wraz z Warunkami Szczegółowymi stanowią integralną całość, jako Umowa najmu
danego pojazdu. Przedmiotem najmu jest dwanaście samochodów w tym: dwa samochody
osobowe oraz dziesięć samochodów ciężarowych. Umowa został zawarta na okres 36 miesięcy.
Limit przebiegu z pojazdów ustalono na poziomie odpowiednio: 150.000 km dla dziesięciu
samochodów, 130.000 km oraz 125.000 km dla dwóch pozostałych. Po upływie podstawowego
okresu najmu, najemca ma prawo do nabycia pojazdu po cenie rynkowej z dnia nabycia, nie niższej
jednak od ceny określonej w umowie, powiększonej o koszty manipulacyjne naliczone przez
wynajmującego zgodnie z aktualnym jego cennikiem. Wygaśnięcie umowy najmu przed upływem
terminu 36 miesięcy może 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.
kradzieży pojazdu, stwierdzenia całkowitej utraty wartości pojazdu na skutek jego całkowitego
zniszczenia, stwierdzenia, że pojazd jest niezdatny do naprawy, a jego eksploatacja stwarza
potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Średnie miesięczne koszty z tytułu
najmu samochodów wynoszą ok. 15.539 zł.
Obligacje IV-tej Emisji
W dniu 19 lutego 2009 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie IV-tej Emisji Obligacji na
okaziciela

Spółki,

przedmiotem

której

było

nie

mniej

niż

100

i

nie

więcej

niż

500

niezabezpieczonych i oprocentowanych Obligacji zwykłych na okaziciela IV-tej Emisji, o terminie
wykupu 12 miesięcy od daty zamknięcia subskrypcji Obligacji. Wartość nominalna i cena emisyjna
jednej Obligacji została ustalona w wysokości 1.000 zł. Oprocentowanie Obligacji ustalone zostało
według stałej stopy procentowej w wysokości odpowiadającej stopie procentowej WIBOR-3M
powiększonej o 5,5 p.p. Okres odsetkowy wynosi 3 miesiące, a tym samym warunki emisji
przewidują cztery okresy odsetkowe. Subskrypcja Obligacji IV-tej Emisji została przeprowadzona w
dniach od 20 lutego do 13 marca 2009 r. Przydział Obligacji IV-tej Emisji został dokonany w dniu
13 marca 2009 r. Liczba przydzielonych Obligacji wyniosła 220 sztuk. Celem IV-tej Emisji Obligacji
było pozyskanie przez Spółkę obrotowych środków finansowych niezbędnych do zintensyfikowania
prowadzonej przez Spółkę bieżącej działalności gospodarczej. Obligacje zostały zaoferowane przez
Spółkę

w

drodze

niepublicznej

subskrypcji

poprzez

skierowanie

propozycji

nabycia

do

indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób. Wykup Obligacji IV-tej Emisji nastąpi
po upływie okresu, na jaki zostały wyemitowane, tj. w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od
dnia

zamknięcia

subskrypcji.

Warunki

emisji

Obligacji

przewidują

dodatkowo

opcję

przedterminowego wykupu ("OPCJA CALL" - prawo Spółki do wezwania Obligatariusza, posiadacza
Obligacji IV-tej Emisji, do dokonania przedterminowego wykupu posiadanych przez Obligatariusza
części lub całości Obligacji IV Emisji), który możliwy jest nie wcześniej niż w dniu wymagalności
odsetek od Obligacji IV Emisji za pierwszy okres odsetkowy, a także w terminie późniejszym,
najpóźniej do dnia, w którym upływać będzie 11 miesiąc od dnia zamknięcia subskrypcji Obligacji
IV-tej

Emisji.

Obligatariuszom

nie

przysługuje

prawo

wezwania

Spółki

do

dokonania

przedterminowego wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji IV-tej Emisji ("OPCJA PUT").
W przypadku skorzystania z opcji przedterminowego wykupu Spółka zobowiązana będzie do
zapłaty na rzecz Obligatariuszy kwoty odpowiadającej wartości nominalnej posiadanych przez nich
Obligacji i podlegających przedterminowemu wykupowi, powiększonej o odsetki za dany okres
odsetkowy i podwyższonej w tym okresie odsetkowym o 1 p.p. od wartości nominalnej posiadanych
i podlegających wykupowi Obligacji.
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8.11. Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających
wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty
sprawozdaniem finansowym za 2008 rok
Na podstawie uchwały nr 14/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 maja
2008 r. Spółka postanowiła podwyższyć kapitał zakładowy w drodze publicznej emisji akcji serii C,
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, akcji zwykłych na okaziciela serii C
oraz ubiegać się o wprowadzenie akcji serii B oraz akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu w
Alternatywnym

Systemie

Obrotu

„NewConnect”

organizowanym

przez

Giełdę

Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. Subskrypcją objętych było 4.000.000 sztuk akcji serii C o
wartości nominalnej 0,10 zł każda, z czego przydzielonych zostało 15.050 sztuk akcji. W wyniku
emisji akcji serii C kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 1.000.000 zł do kwoty
1.015.050 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 października
2008 r.
Pierwsze notowanie akcji Emitenta na rynku NewConnect odbyło się 4 listopada 2008 r. Wartość
rynkowa za 1 akcję wynosiła w dniu debiutu 3,15 zł, przy cenie emisyjnej akcji serii C 0,70 zł i
wartości nominalnej 0,10 zł za 1 akcję. Środki pozyskane z publicznej emisji akcji był znikome, co
spowodowane było pierwszymi objawami kryzysu finansowego na rynku akcji.
30 grudnia 2008 r. Zarząd Emitenta podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o
dofinansowanie w ramach działania 8.2. – wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B osi
priorytetowej 8. – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie
zakupu systemu informatycznego. Wartość dofinansowania wyniesie 276.460 zł.

8.12. Wskazanie

wszelkich

istotnych

zmian

w

sytuacji

gospodarczej,

majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych
informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu
danych finansowych
Dnia 15 stycznia 2009 r. Emitent podpisał z Inwestorskim Funduszem Kapitałowym CAPITIS Sp. z
o.o. („Inwestorem”), z siedzibą w Łodzi umowę inwestycji kapitałowej. Na podstawie ww. umowy
Emitent zaoferował Inwestorowi do objęcia 4.700.000 sztuk Akcji na okaziciela serii D o wartości
nominalnej 0,10 zł każda Akcja. Inwestor na podstawie umowy objęcia Akcji serii D HURTIMEX S.A.
z dnia 28 sierpnia 2008 r. objął w imieniu własnym na własny rachunek 4.700.000 sztuk Akcji serii
D po cenie emisyjnej 0,21 zł za jedną Akcję.
Akcje serii D zostały opłacone poprzez kompensatę wzajemnych wierzytelności Emitenta w
stosunku do Inwestora z tytułu zawarcia umowy objęcia Akcji serii D oraz Inwestora w stosunku do
Emitenta z tytułu pożyczek, jakie zostały udzielone przez Inwestora Emitentowi w łącznej kwocie
987.000 zł.
Emitent jest w trakcie realizacji warunków niniejszej umowy. W styczniu 2009 r. nastąpiły zmiany
w organach Emitenta. Z Rady Nadzorczej został odwołany Pan Jarosław Turek, który następnie
został powołany do Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu. Dotychczasowy Prezes Zarządu Pan
Jarosław Kopeć objął funkcję Wiceprezesa Zarządu. Ponadto w maju 2009 r. Emitent otrzymał
postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego dokonano zmiany i uzupełnienia treści Statutu
Spółki m.in. o upoważnienia dla Zarządu Emitenta do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
w ramach kapitału docelowego w drodze emisji Akcji serii D w liczbie do 4.700.000 sztuk.
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Przedmiotowe zmiany (uzupełnienia) zostały wprowadzone do Statutu Spółki na mocy uchwały nr 1
i uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 19 lutego 2009 r.
Dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarząd Emitenta podjął Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach określonych przez kapitał docelowy poprzez emisję akcji zwykłych na
okaziciela serii D z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
akcji nowej emisji. Ponadto dnia 28 sierpnia 2009 roku, w ramach wykonywania postanowień
wskazanej w powyższym zdaniu Uchwały, pomiędzy Emitentem a Inwestorskim Funduszem
Kapitałowym CAPITIS Sp. z o.o. została zawarta umowa objęcia Akcji serii D.
W dniu 29 września 2009 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego

Rejestru

Sądowego

dokonał

w

rejestrze

przedsiębiorców

rejestracji

i

wpisu

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.001.505 zł do kwoty 1.471.505 zł, tj. o kwotę
470.000 zł w drodze emisji, realizowanej w ramach kapitału docelowego 4.700.000 sztuk Akcji
zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Dokonując rejestracji
podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 1.471.505 zł w drodze emisji 4.700.000 sztuk Akcji
serii D Sąd Rejestrowy (Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego) jednocześnie odmówił dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców
zmiany Statutu Spółki w zakresie postanowień odnoszących się do aktualnej wysokości kapitału
zakładowego i uwzględniających wyemitowane w ramach kapitału docelowego Akcje serii D, którą
to zmianę przewidywały postanowienia uchwały Zarządu Spółki z dnia 28 sierpnia 2009 r. Sąd
Rejestrowy uznał, iż Zarząd Spółki dokonując podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego (upoważnienie zawarte w § 6 ust. 6 i nast. Statutu Spółki) otrzymał jedynie
kompetencje do podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, nie zaś do zmiany Statutu
Spółki.
W dniu 4 listopada 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX Spółki Akcyjnej podjęło
Uchwałę nr 4 w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze złożenia oferty przez spółkę oraz jej przyjęcia przez oznaczonego adresata
(subskrypcja prywatna), z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, akcji zwykłych na okaziciela
serii E, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki (akt notarialny sporządzony przez notariusza
Andrzeja Jana Szeredę, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 19 – Rep.
A nr 3782/2009). Na podstawie powyższej Uchwały Spółka dokonała podziału (splitu) akcji poprzez
obniżenie wartości nominalnej akcji z 0,10 zł na 0,01 zł oraz zwiększenie liczby akcji tworzących
kapitał zakładowy.
Ponadto na podstawie powyższej Uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę
408.224,41 zł w drodze emisji 40.822.441 sztuk akcji serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda.
Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii E byli członkowie Zarządu Spółki oraz członkowie
Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnią lub pełnili funkcję w roku 2009. Umowy objęcia Akcji serii E
zostały zawarte w dniu 12 listopada 2009 roku.
W dniu 7 grudnia 2009 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podziału (splitu) akcji Spółki, rejestracji i wpisu
podwyższenia kapitału zakładowego oraz wpisu kapitału docelowego w wysokości 1.100.000 zł.

9.

Termin ważności Dokumentu Informacyjnego

Niniejszy Dokument Informacyjny zawierający informacje o wprowadzanych instrumentach
finansowych traci ważność z chwilą rozpoczęcia obrotu tymi instrumentami finansowymi.
Niezależnie od powyższego termin ważności Dokumentu Informacyjnego jest nie dłuższy niż 12
miesięcy od dnia jego sporządzenia.
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10.

Wskazanie trybu i sposobu, w jakim informacje o zmianie danych
zawartych w dokumencie informacyjnym, w terminie jego
ważności, będą udostępniane do publicznej wiadomości

Zmiany danych zawartych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym, w terminie jego ważności,
będą publikowane na stronach internetowych:
−

Emitenta – HURTIMEX S.A. - www.hurtimex.com.pl

−

Autoryzowanego Doradcy – DFP Doradztwo Finansowe S.A. – www.dfp.pl

−

Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - www.newconnect.pl

Informacje

aktualizujące

Dokument

Informacyjny

będą

publikowane

w

trybie

jaki

został

przewidziany dla publikacji Dokumentu Informacyjnego.

11.

Wskazanie miejsca udostępnienia ostatniego udostępnionego do
publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub
dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych
lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te
instrumenty finansowe

Ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości publicznym dokumentem informacyjnym było
Memorandum Informacyjne sporządzone w Łodzi na potrzeby wprowadzenia w trybie oferty
publicznej akcji serii C HURTIMEX S.A. Memorandum Informacyjne zostało udostępnione do
publicznej wiadomości w formie elektronicznej dnia 18 sierpnia 2008 r. i zawierało dane
aktualizujące jego treść na dzień 31 lipca 2008 r. Wskazany Dokument znajduje się na stronach
internetowych:
−

Emitenta – HURTIMEX S.A. - www.hurtimex.com.pl

−

Autoryzowanego Doradcy – DFP Doradztwo Finansowe S.A. – www.dfp.pl

−

Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - www.newconnect.pl

12.

Wskazanie
miejsca
udostępnienia
okresowych
raportów
finansowych Emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi
Emitenta przepisami

W dniu 15 maja 2009 r. Emitent opublikował Roczny Raport finansowy Spółki za rok 2008.
W dniu 4 sierpnia 2009 r. Emitent przekazał do publicznej wiadomości Raport Okresowy Półroczny
za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.
W dniu 21 listopada 2009 r. Emitent przekazał do publicznej wiadomości Raport Okresowy
Kwartalny za okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 września 2009 r.
Wskazane Raporty zostały udostępnione na stronach internetowych:
−

Emitenta – HURTIMEX S.A. - www.hurtimex.com.pl

−

Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - www.newconnect.pl
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13.

Załączniki

13.1. Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru
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W dniu 13 października 2009 r. Pan Piotr Jędrzejczak, dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej
Spółki złożył rezygnację z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Członka
Rady Nadzorczej. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki (§ 17 ust. 7 i 8 Statutu), w przypadku
gdy na skutek wygaśnięcia mandatów jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed
upływem kadencji w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami, Rada Nadzorcza utraci zdolność
do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do kooptacji
jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak by Rada Nadzorcza liczyła co najmniej
pięć osób. Dokonany w taki sposób wybór członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony
przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki, o zwołanie którego Rada Nadzorcza przedstawia
niezwłocznie żądanie Zarządowi Spółki. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie
wyboru członków Rady Nadzorczej dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokonuje
wyboru członków Rady Nadzorczej. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania
(kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez
członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono
– są ważne.
W dniu 26 października 2009 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta, na którym
została podjęta Uchwała 1/10/2009 co do kooptacji jednego członka Rady przed upływem kadencji
w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady
Nadzorczej Piotra Jędrzejczaka. W drodze podjętej Uchwały Rada Nadzorcza Emitenta w trybie
kooptacji powołała do składu Rady Pana Marka Szkudlarka. Ponadto na mocy ww. Uchwały Rada
Nadzorcza HURTIMEX S.A. wystąpiła do Zarządu w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia celem
zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru członka Rady dokonanego w trybie kooptacji.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się dnia 4 listopada 2009 r. (treść
uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex S.A. ogłoszono w drodze
raportu bieżącego EBI z dnia 5 listopada 2009 r. Nr 42/2009 „Treść uchwał Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Hurtimex S.A.”) nie przewidywał punktu dotyczącego zatwierdzenia wyboru
nowego członka Rady Nadzorczej Spółki dokonanego w trybie kooptacji.
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13.2. Aktualna treść Statutu Emitenta
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13.3. Definicje i objaśnienia skrótów
Akcje

Akcje HURTIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

Akcje serii A

60.000.000 Akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii
A, w ten sposób, że każdej Akcji serii A przysługują 2 głosy na
Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje serii B

40.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Akcje serii C

150.500 Akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Akcje serii D

47.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Akcje serii E

40.822.441 Akcji zwykłych na okaziciela serii E.

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 S.A.

Autoryzowany Doradca
NewConnect

Autoryzowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu,
organizowanym przez GPW – DFP Doradztwo Finansowe S.A. z
siedzibą w Łodzi.

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 S.A.

GUS

Główny Urząd Statystyczny.

Inwestor

Inwestorki Fundusz Kapitałowy CAPITIS Sp. z o.o.

Jednostkowe Sprawozdanie
Finansowe Emitenta

Historyczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok
2008 wraz z danymi porównywalnymi za rok 2007 zbadane przez
biegłego rewidenta, sporządzone zgodnie z Polskimi Zasadami
Rachunkowości.

KDPW, KDPW S.A., Depozyt

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 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.

Dokument Informacyjne

Niniejszy Dokument zawierający szczegółowe informacje o
sytuacji prawnej i finansowej Emitenta oraz o papierach
wartościowych przygotowany zgodnie z wymogami określonymi
w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007
r. (z późn. zm.).
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KRS

Krajowy Rejestr Sądowy.

NBP

Narodowy Bank Polski.

NewConnect, rynek
NewConnect

Alternatywny System Obrotu organizowany
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

NWZA, NWZ Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX Spółki Akcyjnej.

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 S.A.

Osoba Uprawniona do
objęcia Akcji serii E

Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii E byli członkowie
Zarządu Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki, którzy
piastują lub piastowali funkcję w roku 2009.

p.a.

W stosunku rocznym

PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

PKB

Produkt Krajowy Brutto.

PKD

Polska Klasyfikacja Działalności.

PLN, zł, złoty

Jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej.

p.p.

Punkt procentowy

Rada Giełdy

Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

RN, Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza HURTIMEX S.A.

Regulamin Alternatywnego
Systemu Obrotu

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą
nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007r. (z późn. zm.).

Regulamin GPW, Regulamin
Giełdy

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

S.A., SA

Spółka Akcyjna.

Statut,
Statut Spółki,
Statut Emitenta

Statut HURTIMEX S.A.

UAH

Hrywna ukraińska.

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

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 (tekst jednolity:
Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).

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

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
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fizycznych

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 pożyczek na pieniężnym
rynku bankowym.

WZ, Walne Zgromadzenie
Spółki

Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A.

Zarząd,
Zarząd Spółki, Zarząd
Emitenta

Zarząd HURTIMEX S.A.

ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A.

Zarząd Giełdy

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
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13.4. Sprawozdanie finansowe za 2008 rok
Sprawozdanie Finansowe Emitenta za rok 2008 zostało udostępnione do publicznej wiadomości w
formie raportu okresowego przekazanego za pomocą systemu EBI w dniu 15 maja 2009 roku.
Raport ten został opublikowany na stronie internetowej NewConnect – www.newconnect.pl oraz na
stornie internetowej Emitenta www.hurtimex.com.pl
Poniżej opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego obejmującego
okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku.

106

Dokument Informacyjny – HURTIMEX S.A.

107

Dokument Informacyjny – HURTIMEX S.A.

108

