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Wst ę p  

 

Emit e nt :  

 

Nazwa (firma): 2Intellect.com Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: 60-476 Poznań, ul. Jasielska 16 

Numer KRS:  0000449009 

Oznaczenie Sądu:     
Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 

REGON: 301707347 

NIP:  781-18-64-169 

Telefon:  + 48 (61) 84 34 266 / + 48 (61) 84 34 270 

Fax:  + 48 (61) 84 34 266 / + 48 (61) 84 34 270 

Poczta e-mail:  biuro@2intellect.com 

Strona www:  www.2intellect.com 

 

Au tor yzowan y Do ra dca :   

 

 

 

 

Nazwa (firma): INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna 
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Siedziba: Poznań 
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Telefon:  + 48 (61) 851 86 77 
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Poczta e-mail:  biuro@ic.poznan.pl 

Strona www:  www.investcongroup.pl 
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Dan e o  in s tr um en tac h f in an sowyc h w prowa dza ny ch do  ob rot u w a l t er na tywn ym sy st em ie  
obrot u :  

 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wprowadzane jest: 
a. 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł 

(pięćdziesiąt groszy) każda,  
b. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) 

każda. 
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I. Czynniki ryzyka 
 

Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi oferowanymi w drodze 
oferty prywatnej przez Emitenta, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym 
Dokumencie Informacyjnym. 
 
Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta i jego wyniki 
finansowe.  
 
Emitent zawarł w Dokumencie Informacyjnym wszystkie znane mu w dniu zatwierdzenia Dokumentu czynniki ryzyka. 
Emitent nie wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez Spółkę, które mogą 
mieć w przyszłości negatywny wpływ na jego działalność. 
 
Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani 
oceną ich ważności. 
 

1. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta 

 

Ryzyko  zw iąza n e z  t ra n sak c jami  z  pod miot am i  powią zany m i  
W ramach prowadzonej działalności Emitent zawiera, jak i zawierał w przeszłości, transakcje z podmiotami powiązanymi, 
jakim jest jeden z założycieli tj. spółka PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu (PC Guard S.A. posiada akcje stanowiące 
27,27% kapitału zakładowego i dające 27,27% udział w głosach na WZA 2Intellect.com S.A.) oraz spółką wchodzącą w 
skład grupy kapitałowej tworzonej przez PC Guard S.A., tj. Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie. Udział wymienionych 
spółek w przychodach generowanych przez Emitenta w latach 2011 – 2013 r. przedstawiony został w tabeli poniżej. 
 

Udział w przychodach (%) 2011* 2012 2013 

PC Guard S.A., w tym 100% 70% 41% 

- sprzedaż licencji business intelligence dla klientów PC Guard 64% 0% 6% 

- na wewnętrzne potrzeby PC Guard (wykonywanie prac programistycznych lub 
konsultacyjnych nie związanych z business intelligence) 

36% 70% 35% 

Imagis S.A. 0% 6% 0% 
Źródło: Emitent 
* Za okres od 18.02.2011 r. do 31.12.2011 r. 
 

Emitent podkreśla, że wszystkie umowy z PC Guard S.A. oraz Imagis S.A. zostały wynegocjowane na warunkach nie 
gorszych niż warunki rynkowe, a wszystkie transakcje dokumentowane są zgodnie z przepisami o cenach transferowych. 
Nie można wykluczyć, iż transakcje z podmiotami powiązanymi nie będą zawierane w przyszłości. Z uwagi, iż PC Guard 
S.A. jest jednym z kluczowych odbiorców produktów i usług Emitenta wszelkie transakcje z nim zawarte mogą mieć 
istotny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki generowane przez Emitenta. Zarząd Emitenta zaznacza, iż w 
przypadku transakcji z podmiotem powiązanym w przyszłości obowiązywać będzie zasada ustalania warunków przyszłych 
umów na zasadach rynkowych. 
 
Współpraca Emitenta z PC Guard S.A. wynika z dwóch powodów, tj. : 
1. Możliwości sprzedaży oprogramowania klasy Business Intelligence przez PC Guard S.A. 

a) PC Guard S.A. przed nawiązaniem relacji biznesowych z 2Intellect.com S.A. nie posiadał w swojej ofercie 
oprogramowania klasy Business Intelligence oraz nie dokonywał wcześniej sprzedaży licencji ani usług związanych 
z oprogramowaniem klasy Business Intelligence ponieważ nie posiadał takiego oprogramowania oraz kompetencji 
do jego wytworzenia.  

b) PC Guard S.A. nie ma wyłączności na licencje oprogramowania Business Intelligence oferowanego przez Emitenta. 
2Intellect.com S.A. może prowadzić sprzedaż rozwiązania niezależnym podmiotom. Rozwiązanie klasy Business 
Intelligence oferowane przez Emitenta jest rozwiązaniem, które może być wykorzystywane jako uzupełnienie 
oprogramowania klasy ERP dowolnego producenta, co sprawia, iż w interesie Spółki pozostaje aby nie była ona 
utożsamiana z oprogramowaniem oferowanym przez PC Guard S.A. bowiem wpłynęłoby to na ograniczenie 
potencjalnych klientów tylko do tych zainteresowanych produktami i usługami PC Guard S.A. Emitent poprzez 
dział handlowy podejmuje czynnie działania w zakresie pozyskiwania klientów poprzez uczestnictwo w targach, 
konferencjach, seminariach i spotkaniach z podmiotami potencjalnie zainteresowanymi produktami i usługami 
2Intellect.com S.A.  

2. Możliwość prowadzenia prac programistycznych przez Emitenta 
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a) Z racji faktu, iż PC Guard S.A. prowadzi działalność o charakterze projektowym i utrzymuje mały zespół 
programistyczny 2Intellect.com S.A. podpisał umowę, na mocy której może świadczyć prace programistyczne na 
zlecenie PC Guard S.A. PC Guard S.A. nie posiada specjalistów, którzy mogliby prowadzić prace programistyczne 
zlecane do wykonania Emitentowi. 
 

Emitent podkreśla, że współpraca z PC Guard S.A. niesie za sobą wiele korzyści, m.in. poprzez dostęp do obecnych i 
potencjalnych klientów PC Guard S.A., możliwość wykonywania dedykowanych zleceń, bieżącą współpracę pomiędzy 
specjalistami obu spółek oraz komplementarny zakres oferowanych usług. 
Istnieje ryzyko, że warunki na jakich zostały zawarte dotychczasowe transakcje, jak i transakcje które mogą zostać zawarte 
w przyszłości, mogą w trakcje ewentualnej kontroli organów skarbowych zostać uznane za odbiegające od warunków 
rynkowych. Takie działanie ze strony urzędu kontroli skarbowej mogłoby narazić Spółkę na negatywne konsekwencje w 
postaci dodatkowych zobowiązań podatkowych lub innych sankcji. W celu minimalizacji ryzyka związanego z kontrolą ze 
strony Urzędu Skarbowego Emitent prowadzi na bieżąco dokumentację cen transferowych. 
Ponadto w celu ograniczenia ryzyka związanego z transakcjami z podmiotami powiązanymi Zarząd Spółki dąży do ciągłej 
dywersyfikacji źródeł przychodów, czego dowodem jest malejący udział PC Guard S.A. oraz Imagis S.A. w przychodach 
generowanych przez Emitenta. 
 
Ryzyko  zw iąza n e z  k l uczo wymi  o d bio rcam i  
Emitent prowadzi działalność jako dostawca oraz producent oprogramowania i usług z zakresu IT. W dotychczasowej 
historii funkcjonowania Spółki struktura odbiorców była stosunkowo skoncentrowana. W pierwszym roku prowadzonej 
działalności jedynym odbiorcą produktów Emitenta był jeden z założycieli tj. spółka PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu. 
W kolejnych latach struktura przychodów z podziałem na odbiorców uległa rozproszeniu. Struktura odbiorców z 
uwzględnieniem ich udziału w przychodach Emitenta przedstawiona została w tabeli poniżej. 
 

Udział w przychodach (%) 2011* 2012 2013 

PC Guard S.A. 100% 70% 41% 

Imagis S.A. 0% 6% 0% 

Odbiorca 1 0% 21% 35% 

Odbiorca 2 0% 0% 15% 

Odbiorca 3 0% 0% 7% 

Pozostali 0% 3% 2% 

Razem 100% 100% 100% 
Źródło: Emitent 
* Za okres od 18.02.2011 r. do 31.12.2011 r. 

 
Wysoka koncentracja odbiorców w przychodach generowanych przez Spółkę niesie za sobą ryzyko istotnego pogorszenia 
wyników, sytuacji finansowej i perspektyw prowadzonej działalności przez Emitenta w przypadku utraty któregokolwiek z 
nich.  
Zarząd Emitenta stara się ograniczać wymienione ryzyko poprzez ciągłe dywersyfikowanie zarówno źródeł przychodów, 
jak i odbiorców produktów i usług oferowanych przez Spółkę. Efektem podjętych działań jest relatywnie wysoka 
dywersyfikacja przychodów w okresie I-IV kw. 2013 r. (Emitent dokonywał sprzedaży do większej ilości podmiotów) 
względem roku 2012. Ryzyko utraty kluczowych odbiorców jest poniekąd także minimalizowane poprzez fakt, iż PC Guard 
S.A. jest jednym z założycieli Emitenta oraz jest zaangażowany kapitałowo w 2intellect.com S.A.  
Zarząd Emitenta zaznacza, iż wysoka koncentracja odbiorców wynika z krótkiej działalności Emitenta oraz stosunkowo 
niskiej wiedzy o rozwiązaniach business intelligence wśród przedsiębiorstw. Spółka w celu zwiększenia świadomości 
przedsiębiorstw w zakresie rozwiązań business intelligence bierze czynny udział w targach, konferencjach i seminariach 
poświęconych tematyce związanej z oprogramowaniem IT oraz prowadzi prezentacje poświęcone INTELLECT Business 
Intelligence dla potencjalnie zainteresowanych podmiotów. 

 
Ryzyko  zw iąza n e z  krót k i m  okr es em  f un kc jo nowa nia  
Spółka została zawiązana w lutym 2011 roku, w związku z czym jej okres funkcjonowania można uznać za stosunkowo 
krótki. Niesie to za sobą szereg ryzyk, do których zaliczają się między innymi ograniczona rozpoznawalność marki, brak 
przywiązania klientów, czy trudność w pozyskiwaniu finansowania. Materializacja wymienionych ryzyk może negatywnie 
wpłynąć na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta, jego sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju. 
 
Ryzyko  zw iąza n e z  j e d noos obowym sk ł ad em z arzą d u  
Jedyną osobą zasiadającą w Zarządzie Emitenta jest Pan Dariusz Grześkowiak, pełniący jednocześnie funkcję prokurenta 
PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu, spółki będącej akcjonariuszem 2intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu (PC Guard 
S.A. posiada akcje stanowiące 27,27% kapitału zakładowego i dające 27,27% udział w głosach na WZA 2Intellect.com S.A). 
Istnieje ryzyko, iż w przypadku nieobecności, choroby bądź wystąpienia innych zdarzeń ograniczających możliwość 
pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez Pana Dariusza Grześkowiaka bieżące funkcjonowanie Spółki może być utrudnione.  
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W ocenie Prezesa Zarządu równoległe pełnienie funkcji Prezesa Zarządu 2intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz 
prokurenta PC Guard S.A. nie wpływa negatywnie na wywiązywanie się z powierzonych obowiązków zarówno wobec 
Emitenta, jak i PC Guard S.A. 
 
Ryzyko  zw iąza n e z  n i e sk ut eczn ą  oc hro ną p rzez  E mi te nta  p rawa  wła sno śc i  i nt e l ek tu a l ne j  
Emitent jest producentem oraz dostawcą autorskiego rozwiązania z zakresu oprogramowania Business Intelligence, tj. 
INTELLECT Business Intelligence (dalej także: „INTELLECT BI”). INTELLECT BI to otwarty system, który integruje 
i komunikuje się z oprogramowaniem innych dostawców. Oprogramowanie dostarcza potrzebnych danych, które są 
pobierane z innych systemów transakcyjnych i gromadzone w jednej wspólnej bazie, a następnie wykorzystywane 
i przetwarzane na niezbędną do zarządzania wiedzę biznesową. System wspomaga procesy zarządzania na wielu 
płaszczyznach - od sprzedaży po skomplikowane procesy produkcyjne. Posiadane przez Emitenta oprogramowanie 
INTELLECT BI stanowi istotne źródło przewagi konkurencyjnej. Istnieje ryzyko, iż Spółka nie będzie w stanie przeciwdziałać 
nieuprawnionemu korzystaniu z jego praw własności intelektualnej przez podmioty nieupoważnione (w tym poprzez 
kopiowanie rozwiązań zaprojektowanych przez Emitenta). Naruszenie przez podmioty trzecie praw należących do Spółki 
może negatywnie wpłynąć na jej sytuację finansową poprzez pogorszenie pozycji konkurencyjnej, czy konieczność 
poniesienia istotnych kosztów obsługi prawnej. 
 
Ryzyko  zw iąza n e z  f u nkc jonowa ni em s prz e dawa ne go  opro gr amowa ni a  
W ramach prowadzonej działalności Emitent sprzedaje zarówno oprogramowanie innych producentów, jak i rozwiązania 
autorskie. Z uwagi na szeroką funkcjonalność systemów, mnogość oferowanych modułów oraz szeroki zakres ich 
zastosowania nie można wykluczyć, iż wystąpią po stronie końcowego odbiorcy produktów Emitenta wady, błędy oraz 
nieprawidłowości w działaniu oprogramowania. W efekcie może dojść do sytuacji, w której z uwagi na nieprawidłowe 
funkcjonowanie oprogramowania oferowanego przez Emitenta pogorszeniu ulegnie jego reputacja, co może przełożyć się 
w przyszłości na jego sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju.  
 
Ryzyko  zw iąza n e z  ut rat ą  k l uczowyc h pracow n ików  
Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, kluczowe dla bieżącego funkcjonowania oraz perspektyw rozwoju Spółki 
są kompetencje, wiedza oraz doświadczenie pracowników. Dynamiczny rozwój branży IT, a przez to zwiększony popyt na 
wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz działania ze strony konkurencyjnych podmiotów mogą doprowadzić do 
utraty kluczowych pracowników. W konsekwencji mogłoby to skutkować nieterminową realizacją prowadzonych 
projektów, ograniczeniem ilości przyjmowanych nowych zleceń w przyszłości, a w dłuższej perspektywie negatywnie 
wpłynąć na potencjał Spółki i jej wyniki finansowe. 
Ponadto nie można wykluczyć, że kluczowi pracownicy, w tym także osoby mające dostęp do informacji objętych 
tajemnicami handlowymi Emitenta, wykorzystają posiadaną wiedzę w celu walki konkurencyjnej ze Spółką. Emitent stara 
się minimalizować ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników, przede wszystkim oferując atrakcyjne warunki 
zatrudnienia.  
 
Ryzyko  zw iąza n e ze  s tr at e gią  rozwoj u Em it e nt a  
Emitent swoją strategię rozwoju oparł na założeniu kontynuacji trwającego dotychczas trendu dynamicznego wzrostu 
wartości rynku rozwiązań typu Business Intelligence w Polsce. Zbudowana na tych założeniach strategia rozwoju Spółki 
zakłada stałą rozbudowę i rozwój o nowe moduły systemu INTELLECT BI oraz efektywne wykorzystanie wiedzy, 
doświadczenia oraz kompetencji kadry posiadającej praktykę w budowie i wdrażaniu systemów wspomagających 
zarządzanie. W przypadku pogorszenia sytuacji na rynku oprogramowania systemów Business Intelligence w Polsce 
strategia Emitenta może okazać się nietrafiona, co przełoży się bezpośrednio na pogorszenie jego wyników oraz sytuacji 
finansowej, a także negatywnie wpłynie na perspektywy rozwoju. 
W celu minimalizacji ryzyka związanego z realizacją strategii rozwoju Emitent zamierza kontynuować działalność opartą na 
sprzedaży obcego oprogramowania IT, realizacji usług programistycznych, konsultingowych oraz wdrożeniowych w 
zakresie pozwalającym na rozwój autorskiego oprogramowania Business Intelligence. 
 
Ryzyko  zw iąza n e z  rea l i zac ją  c e lów em is j i  
Zgodnie ze strategią Spółki, zaprezentowaną w niniejszym Dokumencie, środki pozyskane z emisji akcji serii B Emitent 
zamierza przeznaczyć na marketing w zakresie wsparcia procesów sprzedaży i organizacji kanałów dystrybucji, rozwój 
systemu INTELLECT BI w zakresie rozbudowy o kolejne moduły oraz na projekty badawcze. 
W ramach emisji akcji serii B Emitent pozyskał 600 tys. zł. Odstąpienie od realizacji celów emisji, bądź przesunięcie 
terminów ich realizacji, w ocenie Emitenta nastąpi tylko w wypadku pojawienia się czynników niezależnych od Spółki, 
determinujących takie posunięcie.  
Istnieje ryzyko niższych niż zakładane efektów i korzyści ekonomicznych wynikających z wypełnienia celów emisji akcji 
serii B. 
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Ryzyko  zw iąza n e ze  s tr u kt urą  ak c jon ar iat u  E mi te n ta  
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu jest w posiadaniu 600.000 akcji Spółki, 
stanowiących 27,27% wszystkich akcji Spółki oraz dających prawo do 27,27% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy.  
Ponadto Emitent wskazuje, że: 

 Pan Dariusz Grześkowiak, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Spółki, na dzień sporządzenia Dokumentu 
Informacyjnego jest właścicielem 125.000 akcji Spółki, stanowiących 5,68% wszystkich akcji Spółki, oraz 
dających prawo do 5,68% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Ponadto Pan Dariusz Grześkowiak 
pełni jednocześnie funkcję Prokurenta PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu. PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu, 
na dzień sporządzenia Dokumentu, jest właścicielem 600.000 akcji Spółki, stanowiących 27,27% wszystkich akcji 
spółki, dających prawo do 27,27% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  

 Pan Mariusz Bławat, pełniący obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, na dzień sporządzenia 
Dokumentu Informacyjnego, jest w posiadaniu 125.000 akcji Spółki, stanowiących 5,68% wszystkich akcji Spółki, 
oraz dających prawo do 5,68% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Ponadto Pan Mariusz Bławat, 
pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu. PC Guard S.A. z siedzibą w 
Poznaniu, na dzień sporządzenia Dokumentu, jest właścicielem 600.000 akcji Spółki, stanowiących 27,27% 
wszystkich akcji spółki, dających prawo do 27,27% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

 Pan Wojciech Skiba, pełniący obowiązki Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełni jednocześnie funkcję Członka 
Rady Nadzorczej PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu. PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu, na dzień 
sporządzenia Dokumentu, jest właścicielem 600.000 akcji Spółki, stanowiących 27,27% wszystkich akcji spółki, 
dających prawo do 27,27% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  

 Pani Beata Grześkowiak, będąca żoną Pana Dariusza Grześkowiaka pełniącego funkcję Prezesa Zarządu 
Emitenta, na dzień sporządzenia Dokumentu jest właścicielem 280.000 akcji Spółki, stanowiących 12,73% 
wszystkich akcji Spółki, dających prawo do 12,73% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  

 Pan Marcin Grześkowiak, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, jest jednocześnie bratem Pana 
Dariusza Grześkowiaka, pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Spółki. Pan Marcin Grześkowiak jest zatrudniony 
jako Project Manager w PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu. PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu, na dzień 
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, jest właścicielem 600.000 akcji serii A Spółki, stanowiących 27,27% 
wszystkich akcji spółki, dających prawo do 27,27% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

 Pan Rafał Nolbert, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu 
CS Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. CS Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na dzień sporządzenia 
Dokumentu, jest właścicielem 160.000 akcji Spółki, stanowiących 7,27% wszystkich akcji Spółki oraz dających 
prawo do 7,27% głosów na Walny, Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

 
Istnieje ryzyko, że znaczący akcjonariusze, a także osoby pełniące funkcje zarządcze i nadzorcze w Spółce oraz z nimi 
powiązane, będą w stanie w decydujący sposób kształtować strategię i bieżące funkcjonowanie Spółki. Akcjonariusze 
mniejszościowi nie będą w stanie w sposób efektywny wpływać na uchwały podejmowane na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Emitenta, a tym samym nie będą mieli realnego udziału w podejmowaniu strategicznych decyzji 
dotyczących działalności Spółki. Nie ma gwarancji, że decyzje podjęte przez akcjonariuszy pełniących funkcje zarządcze lub 
nadzorcze oraz osoby z nimi powiązane będą zgodne z interesem akcjonariuszy mniejszościowych. 
Emitent wskazuje, że nie występują inne istotne powiązania personalne i organizacyjne pomiędzy Emitentem, a osobami 
wchodzącymi w skład jego organów lub głównymi akcjonariuszami oraz Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład 
organów Emitenta, a Autoryzowanym Doradcą lub osobami wchodzącymi w skład jego organów. 
 

2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 
 

Ryzyko  zw iąza n e z  kon ku r enc ją  d la  a u tor sk ie go  rozwiąza ni a  B us i ne s s  I nt e l l ig enc e  
Emitent oferuje autorskie rozwiązanie z zakresu Business Intelligence, tj. system INTELLECT Business Intelligence. W 
ostatnich latach szczególną popularnością cieszą się systemy ERP (ang. Enterprise Resource Planning), których 
rozwinięciem są systemy klasy Business Intelligence. Część rozwiązań ERP ma wbudowane moduły BI istnieje więc ryzyko, 
że w takim przypadku klient nie będzie zainteresowany konkurencyjnym  rozwiązaniem innej firmy. Emitent minimalizuje 
wspomniane ryzyko poprzez oferowanie zdecydowanie większej funkcjonalności przez oprogramowanie INTELECT 
Business Intelligence względem systemów ERP obecnych na rynku, których moduły BI wyposażone są jedynie w 
podstawowy zestaw analiz. Dodatkowo należy podkreślić, że INTELLECT BI jest systemem otwartym i przygotowanym do 
integrowania danych z wielu różnych systemów transakcyjnych (ERP, CRM i innych), zaś rozwiązania ERP posiadające 
moduł BI ograniczają się najczęściej do pobierania danych jedynie z bazy konkretnego systemu ERP.  
 
Ryzyko  zw iąza n e z  w ie dzą  o  rozwiąza n iac h in form aty cznyc h  
Wśród przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Polsce istnieje bardzo niski stopień wiedzy o 
rozwiązaniach i funkcjonalności systemów klasy Business Intelligence. Brak wiedzy o rozwiązaniach BI wśród polskich 
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przedsiębiorstw implikuje ryzyko związane z trudnościami w pozyskiwaniu klientów przez Emitenta. W celu minimalizacji 
wymienionego ryzyka Emitent zamierza oprzeć swoją strategię marketingową na działaniach związanych z dostarczeniem 
przedsiębiorcom informacji o korzyściach z zastosowania rozwiązań Business Intelligence, w tym przede wszystkim o 
INTELLECT BI. 

 
Ryzyko  zw iąza n e z  kon iu n k tu rą  gos po da rczą   
Działalność Emitenta w istotny sposób uzależniona jest od ogólnogospodarczej sytuacji w Polsce i na świecie, którą 
obrazują poziomy wskaźników makroekonomicznych. Do najważniejszych wskaźników makroekonomicznych zaliczyć 
należy m.in.: poziom i dynamikę wzrostu PKB, poziom stóp procentowych, wysokość dochodów gospodarstw domowych, 
stopę bezrobocia, poziom nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach oraz politykę gospodarczą i fiskalną. 
Negatywny odczyt któregokolwiek z wymienionych wskaźników tj. spadek poziomu i dynamiki wzrostu PKB, wzrost 
poziomu stóp procentowych, spadek wysokości dochodów gospodarstw domowych, wzrost stopy bezrobocia, spadek 
nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach oraz zaostrzenie polityki gospodarczej i fiskalnej mogą przełożyć się na 
spadek popytu na produkty i usługi oferowane przez Emitenta, co w efekcie może doprowadzić do spadku poziomu 
przychodów i pogorszenia wyników finansowych Spółki.  
 
Ryzyko  zw iąza n e z  kon ku r enc ją  w  b ra nży   
Na działalność Emitenta w istotny sposób wpływa konkurencja ze strony polskich i zagranicznych przedsiębiorstw 
zajmujących się wdrażaniem systemów Business Intelligence. Nasilająca się konkurencja ze strony firm, które funkcjonują 
na polskim rynku wdrożeń systemów Business Intelligence, a także rosnące znaczenie wykorzystywania przez 
przedsiębiorstwa własnych specjalistów, mogą negatywnie wpłynąć na pozycję konkurencyjną Emitenta, co może 
doprowadzić do pogorszenia jego wyników finansowych. Z uwagi na dynamiczny rozwój rynku Business Intelligence w 
Polsce rośnie także zainteresowanie ubieganiem się o realizację kontraktów ze strony podmiotów zagranicznych. 
Zwiększająca się konkurencja ze strony spółek zagranicznych może w przyszłości negatywnie wpłynąć na pozycję 
konkurencyjną Emitenta, co w efekcie może doprowadzić do pogorszenia jego wyników finansowych oraz perspektyw 
jego rozwoju. 
W celu ograniczenia niniejszego ryzyka Zarząd Emitenta buduję strategię rozwoju Spółki w oparciu o efektywne 
wykorzystanie wiedzy, doświadczenia i kompetencji pracowników Spółki w budowie i wdrażaniu systemów 
wspomagających zarządzanie w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. 
 
Ryzyko  n i e st ab i l n ego  otoc zen ia  p raw ne go  
Z uwagi na częste zmiany przepisów prawa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej otoczenie prawne w 
Polsce uznawane jest za mało stabilne. Wśród najczęściej akutalizowanych aktów prawnych znajdują się m. in. Kodeks 
spółek handlowych, ustawa o rachunkowości oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Dodatkowo 
polskim przepisom prawa brakuje jednoznacznej wykładni, przez co występują liczne problemy z ich interpretacją. W 
przypadku nieprawidłowego odczytania i zastosowania się Spółki do obowiązujących wymogów prawnych stosowne 
organy uprawnione są do nakładania kar, które mogą w istotny sposób wpłynąć na wyniki finansowe osiągane przez 
Emitenta. Trudności w zakresie interpretacji obowiązujących przepisów komplikuje dodatkowo konieczność 
implementacji i dostosowania się do wymogów prawnych Unii Europejskiej.  
Nie można także wykluczyć, iż w przypadku wprowadzenia niekorzystnych zmian prawnych dla Spółki lub jej odbiorców 
pogorszeniu ulegną wyniki finansowe Emitenta oraz perspektywy jego rozwoju. 
Spółka minimalizuje ryzyko związane z niestabilnym otoczeniem prawnym poprzez występowanie do właściwych organów 
z wnioskiem o przedstawienie opinii w sprawie określonej interpretacji przepisów oraz korzystanie z konsultacji z 
doradcami prawnymi. 
 
Ryzyko  n i e korzy st nyc h z mi an w  p rz e p is ach  po da tkow ych  
System podatkowy w Polsce charakteryzuje się częstymi zmianami oraz brakiem jednoznacznej wykładni przepisów. 
Niestabilność systemu podatkowego w Polsce implikuje ryzyko związane z możliwością wprowadzenia nowych, 
niekorzystnych z punktu widzenia Spółki lub jej klientów, rozwiązań oraz możliwością nieodpowiedniej interpretacji 
obowiązujących przepisów. W przypadku błędnej interpretacji obowiązujących przepisów podatkowych może dojść do 
sytuacji, w której organy podatkowe nałożą na Spółkę karę, która może mieć istotny wpływ na wyniki generowane przez 
Emitenta. 
W dniu 15.02.2013 r. Emitent złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w 
indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów 
uzyskania przychodu wydatków związanych z wytworzeniem programów komputerowych. W dniu 8 maja 2013 r. Emitent 
otrzymał od Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu indywidualną interpretację, która za zasadne uznała potrącanie w roku, 
w którym zostały poniesione, kosztów związanych z tworzeniem we własnym zakresie programów komputerowych. W 
związku z tym, iż Emitent nie ujmował wspomnianych kosztów wytworzenia we własnym zakresie oprogramowania 
komputerowego jako kosztów podatkowych, Zarząd złożył w dniu 2.09.2013 r. wniosek o zwrot nadpłaty podatku. 
Wnioskowana kwota zwrotu wynosi 42,5 tys. zł. Ponadto należy zaznaczyć, iż w związku ze złożonym wnioskiem o zwrot 
nadpłaconych środków, Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce dokonał w dniach 27.09.2013 r., 2.10.2013 r., 3.10.2013 r. oraz 
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9.10.2013 r. kontroli podatkowej w Spółce. Wspomniana kontrola nie wykazała żadnych istotnych uchybień ze strony 
Emitenta. Zwrot nadpłaty podatku nastąpił w IV kwartale 2013 r. 
Nie można wykluczyć, iż w przyszłości ponownie nie wystąpią wątpliwości ze strony Emitenta co do prawidłowości 
interpretacji obowiązujących przepisów prawa podatkowego. W celu minimalizacji wymienionego ryzyka Spółka zamierza 
występować do właściwych organów podatkowych z wnioskiem o przedstawienie opinii w sprawie określonej 
interpretacji oraz korzystać z konsultacji doradców podatkowych. 
 

3. Czynniki ryzyka związane z akcjami 

 

Ryzyko  zw iąza n e z  notow an iam i  a kc j i  Emi t en ta  na  New Con n ect  -  k sz ta ł towa ni e  s i ę  p rzysz ł e go  
ku rs u akc j i  i  p ły nno śc i  o br otu  
Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży 
składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji Emitenta po ich 
wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji Emitenta. Nie można wobec tego zapewnić, że inwestor nabywający 
akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie. 
 
Ryzyko  zw iąza n e z  zaw ie sz en i em o bro tu  akc jam i  
Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO), Giełda jako Organizator ASO może zawiesić obrót 
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące:  

1) na wniosek emitenta,  
2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.  

W przypadkach określonych przepisami prawa Giełda jako Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi 
na okres nie dłuższy niż miesiąc.  
 
Zgodnie z § 17c Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym 
systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO, w 
szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b, § 17 - 17b Regulaminu ASO, Giełda jako Organizator ASO może, w 
zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:  

1) upomnieć emitenta,  
2) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł. 

Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. 
 
Giełda, jako organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć 
emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim 
naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub 
informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.  
W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub 
przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki 
określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie zaniechał dotychczasowych naruszeń, bądź też nie podjął działań 
mających na celu zapobieżenie naruszeniom zasad obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu w przyszłości, bądź 
też nie opublikował określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym 
systemie obrotu, Giełda jako organizator ASO może:  

1) nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z wcześniej nałożoną karą pieniężną nałożoną za 
to samo naruszenie nie może przekraczać 50 000 zł,  

2) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,  
3) wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.  

Giełda, jako organizator ASO może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej łącznie z karą zawieszenia obrotu albo karą 
wykluczenia z obrotu. 
 
Stosownie do art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi 
instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego 
funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym 
systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, Giełda jako organizator ASO, na żądanie Komisji Nadzoru 
Finansowego, zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  
Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a 
ryzyko to dotyczy wszystkich instrumentów finansowych notowanych na NewConnect. 
 
Ryzyko  zw iąza n e z  wy kl ucz en i em z  o b rot u na  NewCo nn ec t  
Zgodnie z § 12 Regulaminu ASO, Giełda jako organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:  
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1) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez 
emitenta dodatkowych warunków,  

2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  
3) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z 

powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,  
4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta, 
5) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 

upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 
Giełda jako organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:  

1) w przypadkach określonych przepisami prawa,  
2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  
3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 
4) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, 

obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej 
upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.  

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Giełda jako organizator ASO może zawiesić 
obrót tymi instrumentami finansowymi. W tym przypadku do terminu zawieszenia nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 
1, to jest instrumenty finansowe mogą zostać zawieszone na okres dłuższy niż 3 miesiące. 
 
Zgodnie z § 17c Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym 
systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO, w 
szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b, § 17 - 17b Regulaminu ASO, Giełda jako Organizator ASO może, w 
zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:  

1) upomnieć emitenta,  
2) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł. 

Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. 
 
Giełda, jako organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć 
emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim 
naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub 
informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.  
W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub 
przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki 
określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie zaniechał dotychczasowych naruszeń, bądź też nie podjął działań 
mających na celu zapobieżenie naruszeniom zasad obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu w przyszłości, bądź 
też nie opublikował określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym 
systemie obrotu Giełda, jako organizator ASO może:  

1) nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z wcześniej nałożoną karą pieniężną nałożoną za 
to samo naruszenie nie może przekraczać 50.000 zł,  

2) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,  
3) wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.  

Giełda, jako organizator ASO może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej łącznie z karą zawieszenia obrotu albo karą 
wykluczenia z obrotu. 
 
Stosownie do art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo 
obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako  organizator ASO, na żądanie 
Komisji Nadzoru Finansowego, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym 
systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 
dni.  
Z kolei ust. 4 wyżej wymienionego artykułu, stanowi, że w przypadku gdy obrót danymi instrumentami finansowymi 
zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu 
dokonywanemu w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów, Giełda jako 
organizator ASO, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wyklucza obrót tymi instrumentami finansowymi.  
Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a 
ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect. 
 
Ryzyko  zw iąza n e z  doko ny wan iem  i nw es tyc j i  w  Akc j e  Em it e nta  
W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na 
rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też 
jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ze względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji 
zarówno w krótkim, jak i długim terminie. 
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Ryzyko  zwi ąza ne z  moż l i wośc ią  na łoż en ia  prz ez  KNF na  Em it en ta  kar  a d mi ni st racy jn ych z a  
n i ewy kon ywan i e  lu b n ie pr awi dłowe wy kon ywa ni e  o b owiązków wy n ika jącyc h z  prz e pi sów praw a  
Zgodnie z art. 4 pkt 20 Ustawy o ofercie publicznej Emitent posiada status spółki publicznej, w związku z czym KNF może 
nałożyć na niego kary administracyjne wynikające z przepisów prawa, w szczególności z przepisów Ustawy o ofercie 
publicznej oraz Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.  
W szczególności: zgodnie z art. 176 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy emitent nie wykonuje 
lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 157, 158 lub 160, w tym w szczególności wynikające z 
przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5 KNF może: 

1. wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo 
2. nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo 
3. wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku 

regulowanym, nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną w pkt 2.  
Zgodnie z art. 176a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy emitent lub wprowadzający nie 
wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z art. 5, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 
1.000.000 zł.   
Stosownie do art. 96 Ustawy o ofercie, w przypadkach, gdy emitent nie dopełnia obowiązków wymaganych przepisami 
prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o ofercie, KNF może wydać decyzję o 
wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych emitenta z obrotu na rynku regulowanym 
albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo zastosować obie kary łącznie.  
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II. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie 

Informacyjnym 
 

1. Emitent 

 

 

Nazwa (firma): 2Intellect.com Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: 60-476 Poznań , Ul. Jasielska 16 

Numer KRS:  0000449009 

Oznaczenie Sądu:     
Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 

REGON: 301707347 

NIP:  781-18-641-69 

Telefon:  + 48 (61) 84 34 266 / + 48 (61) 84 34 270 

Fax:  + 48 (61) 84 34 266 / + 48 (61) 84 34 270 

Poczta e-mail:  biuro@2intellect.com 

Strona www:  www.2intellect.com 

 

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym. 
 
W imieniu Emitenta działa: 
 

- Dariusz Grześkowiak – Prezes Zarządu. 
   
Działając w imieniu Emitenta oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by 
zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 
faktycznym, i że w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie i wycenę 
instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z 
udziałem w obrocie tymi instrumentami. 
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2. Autoryzowany Doradca NewConnect 

 

 

 

 

 

Nazwa (firma): INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 

Numer KRS:  0000028098 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 630316445 

NIP:  778-10-24-498 

Telefon:  + 48 (61) 851 86 77 

Fax:  + 48 (61) 851 86 77 

Poczta e-mail:  biuro@ic.poznan.pl 

Strona www:  www.investcongroup.pl 

 
Autoryzowany Doradca, na podstawie informacji i danych przekazanych przez Emitenta, brał udział w sporządzaniu całego 
Dokumentu Informacyjnego. 
 
W imieniu Autoryzowanego Doradcy działa: 
 
 - Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu. 
 
Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że Dokument Informacyjny został sporządzony 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.), oraz że 
według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje 
zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że nie pominięto w 
nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych 
do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami.  

    

 
 

 

 

  

mailto:biuro@ic.poznan.pl


  Dokument Informacyjny 2Intellect.com S.A. 

Strona | 16 

 

III. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do 

alternatywnego systemu obrotu 

 

1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów 

finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń 

co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub 

świadczeń dodatkowych 
 
Info rmac j a  o  w prowa dza n ych do  o bro tu  i n st ru me n t ach f i na n sowych  
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wprowadzane jest:  

a. 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł 
(pięćdziesiąt groszy) każda, 

b. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) 
każda. 

 
Akcje serii A i serii B nie są uprzywilejowane.  
Akcje serii A oraz akcje serii B nie są objęte umownym zobowiązaniem do ich niezbywania.  
Akcje serii A i serii B nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń ani świadczeń dodatkowych. 
 
Akcje serii A powstały na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 2Intellect.com spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przekształcenia 2Intellect.com 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w spółkę akcyjną 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Poznaniu. Akcje zostały objęte w zamian za udziały posiadane w 2Intellect.com sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Zmiany 
zostały zarejestrowane w KRS w dniu 31 stycznia 2013 r. Następnie na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 lipca 2013 roku podjęto decyzję o zmianie 
akcji serii A z imiennych na okaziciela oraz podjęto decyzję o dematerializacji akcji serii A oraz wprowadzeniu do obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą 
NewConnect. Rejestracja zmiany akcji serii A z imiennych na okaziciela została zarejestrowana w KRS w dniu 20 listopada 
2013 roku. 
 
Akcje serii B powstały na mocy uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 2Intellect.com Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii 
B w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i 
praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. Wskazane akcje zostały objęte za gotówkę. Akcje 
zostały zarejestrowane w KRS w dniu 20.11.2013 r.  

 

Opi s  o gr an icze ń  w swo bo d z ie  p rze no sze n ia  pa pi erów  warto śc iowyc h  
 
Ogran iczen ia  u mowne  
Akcje serii A oraz akcje serii B nie są objęte umownym zobowiązaniem do ich niezbywania. 
 
Ogran iczen ia  w yn ika jąc e  ze  Statu tu  Em it enta  
Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami serii A i serii B. 
 
Ogran iczen ia  w yn ika jąc e  z  Ustaw y o  ofe rc ie  pub l icz nej  
Zgodnie z art. 4 pkt. 20 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent jest spółką publiczną. Ustawa o ofercie publicznej nakłada na 
podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w 
spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn szereg restrykcji i obowiązków odnoszących się do takich 
czynności i zdarzeń.  
 
W art. 69 Ustawy o ofercie publicznej na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 
50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 
1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 
5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów został nałożony obowiązek 
dokonania zawiadomienia KNF oraz spółki, o zaistnieniu powyżej opisywanych okoliczności. Obowiązek zawiadamiania 
powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 
1% ogólnej liczby głosów. Do realizacji tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni roboczych od dnia, 
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w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o 
niej dowiedzieć. 
W myśl 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: 
 1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 
 2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 
obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej; 
 3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 
 
Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie 
publicznej. W przypadku składania zawiadomienia w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby 
głosów podmiot je składający ma obowiązek zamieszczenia informacji dotyczącej zamiarów dalszego zwiększania udziału 
w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. Zmiana 
zamiarów lub celu skutkuje obowiązkiem niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej 
zmiany, poinformowania przez akcjonariusza KNF oraz spółki o przedmiotowej zmianie. 
 
W przypadku, o którym mowa w art. 69a, zawiadomienie powinno zawierać również informacje o: 
 1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu 
finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji; 
 2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji; 
 3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 
 
Ustawa stwierdza także, że obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku 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. 
 
Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej naruszenie obowiązków opisanych powyżej skutkuje zakazem 
wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem przywołanych powyżej obowiązków. Prawo 
głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego 
zgromadzenia akcjonariuszy. 
 
Do ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych zalicza się również zakaz obrotu akcjami obciążonymi 
zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej), z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych 
akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego zawartej przez uprawnione podmioty 
na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, 
poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 
 
Obowiąz ki  i  ogran iczen ia  wynikając e  z  Ustaw y o  ob roc ie  inst rumen tam i f inan sowym i  
Obowiązki i ograniczenia dotyczące obrotu akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej, wynikają również z 
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (dalej „Ustawa o obrocie”). 
 
Art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie określa, jakie podmioty obowiązane są do niewykorzystywania informacji poufnej. 
Zgodnie z postanowieniami tego artykułu są to m. in. osoby posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji 
w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji 
zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze. 
Są to w szczególności: 
członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli 
rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym 
o podobnym charakterze, lub osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa wyżej, w podmiocie zależnym lub 
dominującym wobec emitenta, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o 
podobnym charakterze, lub akcjonariusze spółki publicznej, lub maklerzy lub doradcy. 
Art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie zobowiązuje osoby wymienione powyżej do nieujawniania informacji poufnej oraz do 
nieudzielania rekomendacji lub nienakłaniania innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia 
instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja. 
 
W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej Ustawa o obrocie, w art. 156 ust. 3, rozszerza zakaz wykorzystywania informacji poufnej, o którym mowa w art. 
156 ust. 1 także na osoby fizyczne, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej 
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 
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Zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na 
rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej 
osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej 
powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te: 
  1)   są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z 
innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od 
tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku, albo 
  2)   nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa 
członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego określonego 
w pkt 1; 
  3)   są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub są 
przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem 
jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu, albo 
  4)   nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a 
ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego określonego w pkt 3. 
 
Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie, ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub 
ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej: 

1. jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 4 pkt 1 Ustawy 
o obrocie; 

2. jednego lub kilku instrumentów finansowych określonych w art. 156 ust. 4 pkt 1 Ustawy o obrocie; 
3. nabywania albo zbywania instrumentów finansowych określonych w ust. 4 pkt 1 Ustawy o obrocie. 

 
Art. 159 ust. 1 Ustawy o obrocie stanowi, że osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a nie mogą, w czasie trwania 
okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych 
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać, na rachunek 
własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi 
instrumentami finansowymi.  
Zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie okresem zamkniętym jest: 

 okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a informacji poufnej 
dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1, spełniających warunki określone 
w art. 156 ust. 4, 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 wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a nie 
posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany 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 wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt. 1 
lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany 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 wymieniona w art. 156 ust. 
1 pkt. 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport. 

 
Osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o obrocie nie mogą także, w czasie trwania okresu zamkniętego, 
działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia 
przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji 
emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub 
mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub 
osoby trzeciej. 
 
Powyższych przepisów dot. okresu zamkniętego (art. 159) nie stosuje się do czynności dokonywanych: 

1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zleciła 
zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na 
jej rachunek decyzje inwestycyjne albo 

2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji 
emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed 
rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo 

3) w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zapisu w odpowiedzi na ogłoszone 
wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo 
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4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo 

5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo 
6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta, pod 

warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu 
zamkniętego. 

 
Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie osoby: 

1) wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami, 
2) inne, pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji 

poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania 
decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej 

- są obowiązane do przekazywania Komisji oraz emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi 
związane (w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie), na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji 
emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi 
papierami wartościowymi. 
 
Zgodnie z art. 161a Ustawy o obrocie, zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160, w tym wynikające z przepisów 
wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w przypadkach określonych w art. 39 ust. 4, tj. dotyczą także 
instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 2-4 Ustawy o obrocie: 

 w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony 
interes inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu, na żądanie Komisji Nadzoru 
Finansowego, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie 
obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 
dni; 

 w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach 
wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub 
bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów 
inwestorów, na żądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zawiesza obrót 
tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc;  

 na żądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu wyklucza z obrotu wskazane 
przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu 
funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym 
alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

 

Ponadto z uwagi na specyfikę prowadzonej przez Emitenta działalności Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w 
przypadku podmiotów posiadających uprawnienia Domu Maklerskiego nakłada ponadto pewne ograniczenia w 
swobodzie przenoszenia papierów wartościowych, które zdefiniowane zostały  w art. 106-109 wskazanej ustawy.  
 
Zgodnie z art. 106 Ustawy o obrocie podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, nabyć albo objąć akcje lub 
prawa z akcji domu maklerskiego w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie odpowiednio 10%, 20%, jednej 
trzeciej, 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, jest obowiązany 
każdorazowo zawiadomić Komisję o zamiarze ich nabycia albo objęcia. Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub 
pośrednio, stać się podmiotem dominującym domu maklerskiego w sposób inny niż przez nabycie albo objęcie akcji lub 
praw z akcji domu maklerskiego w liczbie zapewniającej większość ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, 
obowiązany jest każdorazowo zawiadomić o tym zamiarze Komisję.  
 
Zgodnie z art. 107 Ustawy o obrocie podmiot, który zamierza zbyć bezpośrednio lub pośrednio akcje lub prawa z akcji 
domu maklerskiego ma obowiązek każdorazowo powiadomić o zamiarze ich zbycia Komisję nie później niż na 14 dni przed 
planowanym zbyciem, jeżeli w wyniku zbycia:  

1) jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym spadłby 
odpowiednio poniżej 10%, 20%, jednej trzeciej, 50% lub  

2) dom maklerski przestałby być jego podmiotem zależnym. 
 
Zgodnie z art. 108 Ustawy o obrocie Jeżeli uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania domem 
maklerskim, z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu, który uzyskał bezpośrednio lub pośrednio prawo 
wykonywania głosu na walnym zgromadzeniu na poziomach określonych w art. 106 ust. 1 Ustawy o obrocie albo stał się 
bezpośrednio lub pośrednio podmiotem dominującym domu maklerskiego lub z uwagi na możliwy wpływ tego podmiotu 
na dom maklerski, a w szczególności w przypadku stwierdzenia, że podmiot ten nie dochowuje zobowiązań, o których 
mowa w art. 106h ust. 3 Ustawy o obrocie, Komisja może, w drodze decyzji:  
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1) nakazać zaprzestanie wywierania takiego wpływu, wskazując termin oraz warunki i zakres podjęcia 
stosownych czynności lub  

2) zakazać wykonywania prawa głosu z akcji domu maklerskiego posiadanych przez ten podmiot lub 
wykonywania uprawnień podmiotu dominującego przysługujących temu podmiotowi. Dokonując 
oceny, czy zachodzi przesłanka do wydania tego zakazu przepisy art. 106h ust. 2 i 3 Ustawy o obrocie 
stosuje się odpowiednio.  

 
Zgodnie z art. 109 Ustawy o obrocie Dom maklerski nie może nabywać na własny rachunek akcji wyemitowanych przez 
podmioty, wobec których jest podmiotem zależnym. Przepisu nie stosuje się do nabywania akcji znajdujących się w 
obrocie zorganizowanym:  

1) w celu wskazanym w art. 39 ust. 3 pkt 3 Ustawy o obrocie oraz  
2) w celu dalszej odsprzedaży, w liczbie stanowiącej łącznie nie więcej niż 5% kapitału zakładowego. 

Obowiąz ki  i  odpowiedz ia lność  związane z  nabywan ie m akc j i  wyn ika jące  z  U stawy o  ochron ie  
konkurenc j i  i  konsum entó w  
W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar koncentracji, w 
przypadku gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, 
poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EUR, (1.000.000.000 euro dla łącznego światowego 
obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek zgłoszenia takiego zamiaru Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów. 
Przy badaniu wysokości obrotu brany jest 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. 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. 
 
Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru: 

1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 
2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części majątku 

lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej 
przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót 

realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 

 
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów): 

2) 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, 

3) 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: 

a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub 
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, 

jego majątku lub tych akcji albo udziałów, 
4) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia 

wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem 
prawa do ich sprzedaży, 

5) 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, 

6) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 
 
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 

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

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

3) 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, 
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4) 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. 
 
W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 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 (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 
 
Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji w wyniku której konkurencja na rynku nie 
zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 
Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może zobowiązać 
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków lub przyjąć 
ich zobowiązanie, w szczególności do: 

1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 
2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie 

określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub kontrolnego 
jednego lub kilku przedsiębiorców, 

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 
 
Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub 
przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. 
Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie 
została dokonana. 
 
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 dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. 
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, między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we 
wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, 
podał nieprawdziwe dane. 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji 
wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach 
z zakresu koncentracji. 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję 
kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w 
wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie 
albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. 
 
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach 
określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub 
przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może 
zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje 
się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują 
kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może 
ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do 
przywrócenia stanu poprzedniego. 
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności 
okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 
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Rozporządzen ie  Rad y Wsp ólnot  Eu ropejsk ich  do tyc z ące  kont ro l i  koncent rac j i  przed s ięb io rs tw  
W zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania obowiązków wynikających 
także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorstw (dalej w niniejszym pkt: Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji). Rozporządzenie to reguluje tzw. 
koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają 
określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie 
koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. W świetle przepisów 
powoływanego rozporządzenia obowiązkowi zgłoszenia do Komisji Europejskiej podlegają koncentracje wspólnotowe 
przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

1) zawarciu odpowiedniej umowy, 
2) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 
3) przejęciu większościowego udziału. 

Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny 
zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do 
uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji. 
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej, niż 5 mld euro,  
2) 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 posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 
1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2.500 mln 

euro,  
2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w 

koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro,  
3) 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, co najmniej 25 mln euro, oraz 

4) 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. 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku gdy:  
1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność 

obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na 
rachunek innych,  

2) czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem, że 
nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań 
konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania 
sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów wartościowych oraz pod 
warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia. 

 

2. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących 

przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 

miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie 

określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu  

 

W dniu 8.10.2013 r. Emitent zakończył subskrypcję akcji na okaziciela serii B przeprowadzoną w drodze oferty prywatnej, 
z wyłączeniem prawa poboru w całości, w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję 1.000.000 
(milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, wyemitowanych na podstawie 
uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 
2013 roku. 
 
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 4.10.2013 r. – 8.10.2013 r. 
Data przydziału instrumentów finansowych: 8.10.2013 r.  
Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: nie więcej niż 1.000.000 (słownie: milion) 
Stopa redukcji: redukcja nie wystąpiła 
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Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.000.000 (słownie: 
jeden milion) 
Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) 
Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 19 osób fizycznych i prawnych 
Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 19 osób fizycznych i 
prawnych 
Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z 
określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego 
(cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu 
umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawierał umów o subemisję 
Określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich 
tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: 

- przygotowania i przeprowadzenia oferty: 45 000 zł netto 
- wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie wystąpiły  
- sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem 

kosztów doradztwa: 40 000 zł netto 
- promocji oferty: nie wystąpiły 

Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu 
finansowym Emitenta: zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości. 

3. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem 

organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów 

finansowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z 

przytoczeniem jej treści 

 

Akcje serii A powstały na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 2Intellect.com spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przekształcenia 2Intellect.com 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w spółkę akcyjną 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Poznaniu. Akcje zostały objęte w zamian za udziały posiadane w 2Intellect.com sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Zmiany 
zostały zarejestrowane w KRS w dniu 31 stycznia 2013 r. 
 

Uchwała numer 1 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
Spółki 2Intellect.com Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 14 grudnia 2012 r. 
 

§ 1. 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 2Intellect.com sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 551 i 
następnych kodeksu spółek handlowych oraz przy zachowaniu warunków określonych w art. 557 i następnych kodeksu 
spółek handlowych, uchwala niniejszym przekształcenie spółki 2Intellect.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Poznaniu w spółkę akcyjną 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.- --------------------------------- 
 

§ 2. 
Kapitał zakładowy 2Intellect.com Spółka Akcyjna określa się na 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych). Kapitał zakładowy 
będzie się dzielił na 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) 
każda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 3. 
Wspólnicy Spółki, w związku z przekształceniem spółki w spółkę akcyjną obejmą następującą liczbę akcji 2Intellect.com 
S.A., na co niniejszym wyrażają zgodę:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1) PC Guard SA z siedzibą w Poznaniu obejmie 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A od 
numeru 000001 do 600000, o łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych),-------- 

2) CS Finance (dawniej Maxsoft) sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu obejmie 160.000 (sto sześćdziesiąt 
tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 600001 do 760000, o łącznej wartości nominalnej 
80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych),------------------------------------------------------------------------ 

3) Karol Kurzawski, zamieszkały ulica Paczkowska 7 (siedem), 60-171 Poznań, obejmie 160.000 (sto 
sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A od numeru 760001 do 920000, o łącznej wartości 
nominalnej 80.000,00 zł(osiemdziesiąt tysięcy złotych),----------------------------------------------------------- 
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4) Beata Grześkowiak, zamieszkała osiedle Kresowe 31 (Trzydzieści jeden), 62-023 Kamionki, obejmie 
280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A od numeru 920001 do 1200000, o 
łącznej wartości nominalnej 140.000,00 zł (Sto czterdzieści tysięcy złotych).--------------------------------- 

 
§ 4. 

Ponieważ wszyscy Wspólnicy spółki przekształcanej 2Intellect.com sp. z o.o. wyrazili wolę uczestniczenia w spółce 
przekształconej 2Intellect.com S.A., nie przewiduje się wypłat dla Wspólników nie uczestniczących w przekształceniu, w 
związku z czym nie ustala się kwoty przeznaczonej na te wypłaty.---------------------------------------------------------------------- 
 

§ 5. 
Nie przewiduje się przyznania żadnych praw osobistych Wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej 
2Intellect.com S.A.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(…) 
 

 

Następnie na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Poznaniu z dnia 17 lipca 2013 roku podjęto decyzję zmianie akcji serii A z imiennych na okaziciela oraz podjęto decyzję o 
dematerializacji akcji serii A oraz wprowadzeniu ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. Rejestracja zmiany akcji serii A z imiennych 
na okaziciela została zarejestrowana w KRS w dniu 20 listopada 2013 roku. 
 

 Uchwała numer 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

2Intellect.com S.A. 
z dnia 17 lipca 2013 r. 

w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z wnioskiem akcjonariusza o zamianę akcji imiennych serii A na akcje na 
okaziciela 

§ 1. 
W związku z wnioskiem Akcjonariusza o zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela, Nadzwyczajne walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 334 kodeksu spółek handlowych, niniejszym wprowadza 
następujące zmiany w Statucie Spółki: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 w § 7 ust. 2 pkt a) wyrazy „imiennych” zastępuje się wyrazami „na okaziciela”.--------------------------------------------- 
 

§ 2. 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.-------------------------------------------------- 
 
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy), stanowiących 100% (sto 
procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy); „za” 
uchwałą oddano 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących 
się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Uchwała numer 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

2Intellect.com S.A. 
z dnia 17 lipca 2013 r. 

w sprawie dematerializacji akcji serii A oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect 

§ 1. 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie 1.200.000 (jeden milion dwieście 

tysięcy) akcji na okaziciela serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.--------------------------------------------------------- 

2. Akcje wskazane w § 1 ust. 1 będą miały formę zdematerializowaną.----------------------------------------------------------- 
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących 
rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji wskazanych w § 1 ust. 1 w celu ich dematerializacji.-------- 

§ 2. 
1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do realizacji celu 

niniejszej uchwały.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy), stanowiących 100% (sto 
procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy); „za” 
uchwałą oddano 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących 
się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Akcje serii B powstały na mocy uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod 2Intellect.com Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 
akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz 
wprowadzenia akcji i praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. Wskazane akcje zostały 
objęte za gotówkę. Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 20.11.2013 r.  
 
 

Uchwała numer 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

2Intellect.com S.A. 
z dnia 28 czerwca 2013 r. 

 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej z 

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii B do obrotu 
w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą 

NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. 
 

Walne Zgromadzenie Spółki 2Intellect.com S.A. (Zwanej dalej Spółką) uchwala, co następuje: ---------------------------------- 
 

§ 1. 
3. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). ------------------------------ 
4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 

1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt 
groszy) każda (zwanych dalej „akcjami serii B”).-------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B na wysokości 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) 
za akcję.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak akcje serii A, to jest akcje serii B 
uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok 
obrotowy kończący się 31.12.2013 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku).------------- 

7. Akcje serii B pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 
emisji akcji serii B.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Emisja akcji serii B zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 
Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi. ---------------------------- 

9. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii B do nie więcej niż 150 (sto 
pięćdziesiąt) osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą 
propozycję nabycia, stosownych umów.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10. Określa się, że umowy objęcia akcji serii B z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 
30.11.2013 r. (trzydziestego listopada dwa tysiące trzynastego roku).------------------------------------------------------ 

 
§ 2. 

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii B. Przyjmuje się do 
wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii B przedstawioną na piśmie Walnemu 
Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.---------------------------------- 
 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NUMER 7 
OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII B 

ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ 
 

Emisja akcji serii B ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego do prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie 
subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają być 
notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii B leży w interesie 
Spółki.—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cena emisyjna akcji serii B ustalona jest na wysokość 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) za akcję co oddaje aktualną koniunkturę 
rynkową i dyskonta dla inwestorów.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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§ 3. 

a) Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii B i prawa do akcji serii B do obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą 
NewConnect. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Akcje serii B i prawa do akcji serii B będą miały formę zdematerializowaną. ------------------------------------------------- 
c) Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących 
rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii B i praw do akcji serii B w celu ich dematerializacji. --- 
 

§ 4. 
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich 
innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii B i praw do akcji serii B do obrotu 
w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: -------------------------------------------------------- 

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, ---------------------------------------------------------------- 
- dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami, ----- 
- zawarcia umów o objęcie akcji. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
§ 5. 

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 7 ust. 1 i 2  Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -------------- 
„§ 7 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych).-------------------------------------------------- 
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1.200.000, o wartości 
nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 
b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1.000.000, o wartości 
nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.-- ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej rejestracji.- ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy), stanowiących 100% (sto 
procent) oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy); „za” uchwałą oddano 
1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” oraz braku 
zgłoszonych sprzeciwów.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

4. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, 

czy za wkłady niepieniężne wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia 
 
Akcje serii A powstały na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 2Intellect.com spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przekształcenia 2Intellect.com 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w spółkę akcyjną 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Poznaniu. Akcje zostały objęte w zamian za udziały posiadane w 2Intellect.com sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Udziały 
w 2intellect.com Sp. z o.o.  obejmowane były przez wspólników za gotówkę. 
 
Akcje serii B powstałe na mocy uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod 2Intellect.com Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2013 roku objęte były za gotówkę. 

5. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

 
Wszystkie akcje objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect są 
tożsame w prawie do dywidendy. 
 
Akcje serii A uczestniczą w prawie do dywidendy począwszy od pierwszego roku obrotowego Spółki Akcyjnej, tj. roku 
2012. 
 
Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok 
obrotowy kończący się 31.12.2013 r. 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2013 roku uchwałą nr 6 
podjęło decyzję o podziale zysku wypracowanego w roku obrotowym Spółki kończącym się  31.12.2012 r. w ten sposób, 
że zysk w wysokości 67 162,01 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote jeden grosz) został 
przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.  
 
W wypadku podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy, będzie ona wypłacana w złotych polskich. 
 
Decyzję o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Walne Zgromadzenie, przy czym Emitent wskazuje, że jego zamiarem 
nie jest dokonywanie wypłaty dywidendy z zysku w dwóch najbliższych latach obrotowych, tj. z zysku za rok 2013 oraz 
2014.  

6. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 

 
Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą: 

- prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Statut Spółki nie przewiduje 
ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce. Walne 
Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących 
spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki.  

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) (art. 433 Kodeksu spółek handlowych): w 
przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom Emitenta 
przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji 
(prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych 
na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 
Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa 
poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga: 

- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów, 
- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej wiadomości 

zgodnie z zasadami KSH oraz 
- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia 

prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej ustalenia.  
- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu spółek handlowych – 

powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku Spółki wykazanym w jej 
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne 
Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się 
w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne 
Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie 
kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych). Zasady te 
należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH 
organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy 
jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego 
roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca. 

Szczegółowo, uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej. 
 

6.1. Uprawnienia o charakterze korporacyjnym 

 
Kod ek s  Spó łek  Ha nd lowyc h  
Kodeks spółek handlowych regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla wspólników (akcjonariuszy) kilka 
kategorii uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy w organach Spółek czy też z posiadaniem akcji. 
Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia o charakterze majątkowym i korporacyjnym.  
Emitent wskazuje, że w dniu 3 sierpnia 2009 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 5 
grudnia 2008 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), 
rozszerzająca uprawnienia akcjonariuszy, w szczególności zmieniająca zasady udziału w Walnych Zgromadzeniach. 
Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:  

 prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 Kodeksu spółek 
handlowych),  

 prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z 
odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 Kodeksu spółek handlowych),  

 prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 część kapitału 
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zakładowego: na podstawie art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania NWZ Spółki oraz umieszczenia określonych 
spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego. Wyżej wymienione żądanie, należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu 
Emitenta. Stosownie do art. 400 § 3 KSH w przypadku, gdy w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia 
żądania Zarządowi NWZ nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu Spółki do złożenia 
oświadczenia, upoważnić do zwołania NWZ akcjonariuszy występujących z żądaniem zwołania Walnego 
Zgromadzenia. Jednocześnie, Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co 
najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze 
wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 

 prawo do zgłaszania określonych spraw do porządku obrad (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 powinno zostać zgłoszone zarządowi nie 
później niż na dwadzieścia 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 jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed 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 (art. 401 § 4 KSH). 
Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas 
Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

 Statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 
Zgromadzenia oraz do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 
projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, 
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego (art. 401 § 6 KSH). 

 prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 406
1
 Kodeksu spółek handlowych). Z przepisów KSH wynika, że 

Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki 
oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych, tj. przez system ESPI. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni 
przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zasady uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach wynikają z przepisów 
KSH. Prawo 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. Akcje na 
okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, 
jeżeli dokumenty akcji zostaną 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 przed upływem dnia 
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na 
okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie 
później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot 
prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
spółki publicznej Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce oraz wykazu sporządzonego przez 
podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami 
finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów 
przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty 
uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów 
przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o 
prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej. Podmiot prowadzący depozyt papierów 
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wartościowych udostępnia spółce publicznej wykaz, o którym mowa powyżej, przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz spółki 
publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a 
dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Statut może dopuszczać udział w Walnym Zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

   

 Stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać 
prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich akcji osobiście lub przez pełnomocników. 
Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki powinno być udzielone 
na piśmie nieważności lub w formie elektronicznej, przy czym bezpieczny podpis elektroniczny nie jest 
wymagany, 

 prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy 
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania przesłania nieodpłatnie 
listy pocztą elektroniczną (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych), 

 prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia (art. 407 
§ 2 Kodeksu spółek handlowych); żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków 
powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przez Walnym Zgromadzeniem, 

 prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego 
na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia (art. 410 Kodeksu spółek 
handlowych); Stosownie do § 1 powoływanego przepisu po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 
niezwłocznie sporządza się listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z 
wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. 
Przewodniczący zobowiązany jest podpisać listę i wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. 
Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista obecności powinna być sprawdzona 
przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru 
jednego członka komisji, 

 prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Jeżeli Statut Emitenta lub ustawa 
nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Statut Spółki nie 
przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów w 
Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, decyzji 
dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki, 

 prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Art. 385 § 3 KSH 
przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego 
Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 
Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę 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. W przypadku zgłoszenia przez 
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wniosku o dokonanie 
wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, postanowienia Statutu przewidujące inny 
sposób powoływania Rady Nadzorczej nie mają zastosowania w odniesieniu do takiego wybory Rady 
Nadzorczej,  

 prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania poświadczonych 
przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu spółek handlowych),  

 prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i 
godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze wytoczonego przeciwko 
Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu spółek handlowych); w takich przypadkach 
akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne 
Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest akcjonariusz, który głosował przeciwko 
uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu 
lub został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, lub nie był obecny na Walnym 
Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia 
uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w 
przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie 
miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie 
trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić 
postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę 
Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem 
postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,  
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 prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 
Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu spółek handlowych), przysługuje akcjonariuszom 
uprawnionym do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 
Zgodnie z art. 425 § 3 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo takie powinno być wniesione w terminie 
trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od 
dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po 
przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał 
możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do 
czasu rozpatrzenia jego powództwa,  

 prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji dotyczących 
Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia (art. 
428 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez 
akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji, gdy:  

 mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązana, albo Spółce lub spółdzielni zależnej, w 
szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, 
lub  

 mogłoby narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub 
administracyjnej,  

Ponadto zgodnie z art. 428 § 3 KSH w uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić akcjonariuszowi Spółki 
żądanej przez niego informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego 
Zgromadzenia. Przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 KSH dotyczących odmowy udzielenia 
informacji, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących Emitenta poza Walnym Zgromadzeniem. 
Informacje podawane poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono 
informacji, powinny zostać ujawnione przez Zarząd na piśmie w materiałach przekładanych najbliższemu Walnemu 
Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że materiały mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej 
oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia, 

 prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których 
mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych) lub o zobowiązanie 
Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na 
podstawie art. 428 § 4 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 2 Kodeksu spółek handlowych), wniosek do sądu 
rejestrowego, należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym 
akcjonariuszowi odmówiono udzielenia żądanych informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu 
rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym 
Zgromadzeniem, 

 prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły 
szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych),  

 prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art. 
505, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych). 

Dodatkowo, w trybie art. 6 § 4-5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do 
żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będąca również akcjonariuszem Emitenta w przedmiocie 
pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, 
wobec innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta 
uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub 
na podstawie porozumień z innymi osobami. 
 
Us tawa o  o fe rc i e  p u bl iczn ej  i  Us tawa o  ob roc i e  
Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień inkorporowanych w 
zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które może być wystawione przez podmiot 
prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o obrocie instrumentami 
finansowymi. W takich przypadkach akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje 
roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Zyskują oni natomiast (zgodnie z art. 328 § 6 Kodeksu spółek handlowych) 
uprawnienie do uzyskania imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych. Natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże akcjonariusze 
posiadający akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane.  
Należy dodać, że do zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406

3
 § 2 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, przepis art. 10 ust. 2 Ustawy o obrocie stosuje się 
odpowiednio. 
W art. 84 Ustawy o ofercie publicznej przyznane zostało akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, posiadającym przynajmniej 
5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawnienie do złożenia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie 
zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw 
(rewident do spraw szczególnych). Wedle dyspozycji art. 85 powoływanej Ustawy, wobec niepodjęcia przez Walne 

http://n45.lex.pl/WKPLOnline/content.rpc?wersja=-1&class=CONTENT&dataOceny=2009-08-24&loc=4&nro=17220859#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.109300:part=a406(3)§2&full=1
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Zgromadzenie uchwały w przedmiocie realizacji wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy 
mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia 
powzięcia uchwały. 
 

6.2. Uprawnienia o charakterze majątkowym 

 
Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:  

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku Spółki) na podst. art. 347 Kodeksu spółek handlowych – 
powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku Spółki wykazanym w jej 
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne 
Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się 
w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne 
Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie 
kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych). Zasady te 
należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH 
organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy 
jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego 
roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca. 
Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących. 
Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku (w 
szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji), tym samym stosuje 
się zasady ogólne opisane powyżej. 
Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących kwestię odbioru 
dywidendy w sposób odmienny od postanowień Kodeksu spółek handlowych i regulacji KDPW, w związku z 
czym w tym zakresie u Emitenta obowiązywać będą warunki odbioru dywidendy ustalone zgodnie z zasadami 
znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. 
Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW (przekazać uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia 
dywidendy) o wysokości dywidendy, terminie ustalenia („dniu dywidendy” zgodnie z określeniem zawartym w 
przepisach Kodeksu spółek handlowych) oraz o terminie wypłaty dywidendy (§106 Szczegółowych Zasad 
Działania KDPW). Termin ustalenia dywidendy i termin wypłaty należy uzgodnić uprzednio z KDPW. Zgodnie z § 
106 pkt. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej 
dziesiątego dnia po dniu dywidendy. 
Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej 
następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez Emitenta do 
dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym 
lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku 
uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki papierów wartościowych osób 
uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie. 
Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie podatku 
dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych. 
Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych ograniczeń w prawach do dywidendy dla posiadaczy akcji 
będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi mogą, pod warunkiem przedstawienia 
stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, 
skorzystać z możliwości pobrania od nich przez Emitenta podatku od dywidendy.  
Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium 
Polski, uzyskane przez akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak i prawną), podlegają opodatkowaniu 
zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, chyba że umowa w sprawie 
zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem miejsca zamieszkania akcjonariusza 
będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca siedziby lub zarządu akcjonariusza będącego osobą prawną 
stanowi inaczej. 
Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (z 
zastosowaniem właściwej stawki), która następnie zostaje przekazana na rachunek właściwego urzędu 
skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy w sprawie zapobiegania 
podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod warunkiem 
udokumentowania miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub miejsca siedziby zarządu 
do celów podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem rezydencji, wydanym przez 
właściwy organ administracji podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu przez płatnika (Emitenta) czy 
ma on prawo zastosować stawkę ustaloną we właściwej umowie międzynarodowej, bądź zwolnienie, czy też 
potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 
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Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia 
właściwej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które przewidywały redukcję krajowej 
stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, 
bezpośrednio od urzędu skarbowego. 

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu spółek handlowych): w 
przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433§1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom Emitenta 
przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji 
(prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych 
na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 
Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa 
poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga: 

- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów, 
- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej wiadomości 

zgodnie z zasadami KSH oraz 
- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia 

prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej ustalenia.  
- prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki: stosownie do art. 463§1 KSH, o ile inaczej nie 

uregulowała tego uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie likwidacji, likwidatorami spółki akcyjnej 
są członkowie zarządu. Natomiast Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość wnioskowania do sądu 
rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną 
dziesiątą kapitału zakładowego Spółki o uzupełnienie liczby likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub 
dwóch likwidatorów. (art. 463 § 2 KSH), 

- prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu spółek 
handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące Spółki, 
ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na Spółce i upłynnić majątek Spółki, o czym mowa w 
art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki może nastąpić 
podział pomiędzy akcjonariuszy majątku Spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek 
pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do 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. 

- prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach; w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których 
ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim 
lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje 
akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).  

 

7. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w 

przyszłości 
 
Decyzję o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Walne Zgromadzenie, przy czym Emitent wskazuje, że jego zamiarem 
nie jest dokonywanie wypłaty dywidendy z zysku w dwóch najbliższych latach obrotowych, tj. z zysku za rok 2013 oraz 
2014.  
 

8. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i 

obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym 

wskazanie płatnika podatku 

 

8.1. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy 

 
Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 
Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy te przewidują obowiązek uiszczenia podatku dochodowego 
(w wysokości 19%) od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających 
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty, które nie mają siedziby lub zarządu na terytorium RP również 
podlegają obowiązkowi, o którym mowa powyżej - stawka podatku jest taka sama (19%), chyba że umowa w sprawie 
zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej. 
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Podat e k  od docho dów z  tyt uł u  dyw i de n d i  i nn y c h u dz ia łów w zys kac h Emit e nta  o d osó b 
praw ny ch  
Zgodnie z art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat należności z tytułów 
udziału w zyskach osób prawnych (Emitent), zobowiązany jest, jako płatnik, pobierać, w dniu dokonania wypłaty 
zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku przekazywane są przez płatnika w terminie 
do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. 
Zgodnie z art. 22 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: 

1) 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, 

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o 
których mowa w pkt 1, 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, 

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 15 % udziałów (akcji) w kapitale spółki, o 
której mowa w pkt 1. Po 31 grudnia 2008 r. wystarczający do zastosowania zwolnienia będzie udział 10%, 

4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych jest: 

a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo 
b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2. 

Zwolnienie 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 
udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez 
okres dwóch lat. 
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w 
wysokości określonej powyżej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby 
prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów 
(przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 
3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa powyżej w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz 
z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend 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. 
 
Podat e k  od docho dów z  tyt uł u  dyw i de n d i  i nn y ch u d z ia łów w zys kac h Emit e nta  o d osó b 
f i zycz nyc h  
Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz 
osób fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest jako płatnik pobierać w dniu dokonania wypłaty, 
zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Pobrany podatek przekazywany jest przez biuro maklerskie na rachunek 
odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania podatku. Dochodów 
(przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami 
opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
 

8.2. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji 

 

Podat e k  docho dowy o d do chodów  uz ys k iwa nyc h  p rz ez  oso by  p raw n e  
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze 
sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie akcji. Dochód ze 
sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 
Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje, zobowiązane 
są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu 
lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego 
zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako 
różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek 
zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. 
Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 Ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych. 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej 
z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem 



  Dokument Informacyjny 2Intellect.com S.A. 

Strona | 34 

 

przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów 
podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej. 
 
 
Podat e k  docho dowy o d do chodów  uz ys k iwa nyc h  p rz ez  oso by  f i z yczn e  
Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub 
pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w 
spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie 
papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli 
czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z 
przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach 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, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a kosztami uzyskania 
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na 
podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

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

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

 
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a 
pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z 
odpłatnego zbycia papierów wartościowych i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a 
także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość 
prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w 
zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny 
podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, 
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod 
warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla 
celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej. 
 

8.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

 

Art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od czynności 
cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi:  

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,  
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,  
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,  
d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, 

jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego - w rozumieniu przepisów 
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.2).  

Jednak, gdy akcje będące w obrocie w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez zachowania ww. warunków, 
stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni od dnia powstania 
obowiązku podatkowego należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć deklarację w sprawie podatku 
od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, 
przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. 
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IV. Dane o Emitencie i jego działalności  
 

1. Podstawowe dane o Emitencie 

 

1.1. Dane teleadresowe 

 

Nazwa (firma): 2Intellect.com Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: 60-476 Poznań , Ul. Jasielska 16 

Numer KRS:  0000449009 

Oznaczenie Sądu:     
Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 

REGON: 301707347 

NIP:  781-18-64-169 

Telefon:  + 48 (61) 84 34 266 / + 48 (61) 84 34 270 

Fax:  + 48 (61) 84 34 266 / + 48 (61) 84 34 270 

Poczta e-mail:  biuro@2intellect.com 

Strona www:  www.2intellect.com 

 
Emitent został utworzony na czas nieoznaczony. 
 

1.2. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 

 
Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, poprzez przekształcenie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.  

 
W dniu 18 lutego 2011 r. zawiązana została spółka 2Intellect.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Poznaniu. Akt Notarialny, repertorium A nr 851/2011 sporządziła Notariusz Agnieszka Zielińska – Jarocha. 2Intellect.com 
Sp. z o.o. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000382055 w dniu 28 marca 2011 r. 
Następnie uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki 2intellect.com sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu z dnia 14 grudnia 2012 r. podjęto uchwałę o przekształceniu formy prawnej w spółkę akcyjną. Obrady 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zaprotokołowała Notariusz Agnieszka Zielińska – Jarocha, repertorium A nr 
7495/2012. Zmiana formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną została zarejestrowana w 
KRS w dniu 31.01.2013 r. pod numerem 0000449009. 

 

1.3. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru 

   
2intellect.com Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31.01.2013 r. przez Sąd Rejonowy 
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 
0000449009. 
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Emitent powstał na skutek przekształcenia spółki z ograniczonej odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 2Intellect.com Sp. z 
o.o. została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000382055 w dniu 28 marca 2011 r. przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. 

2. Krótki opis historii Emitenta 

Data Wydarzenie 

Luty 2011 
Zawiązanie 2Intellect.com Sp. z o.o. przez PC Guard S.A. (3.000 udziałów) oraz Maxsoft Sp. z o.o. 

(1.000 udziałów). Kapitał zakładowy 400.000 zł. 

Marzec 2011 
Dokonanie rejestracji Spółki w sądzie. Pan Dariusz Grześkowiak obejmuje stanowisko Prezesa 

Zarządu, Pan Mariusz Bławat Członka Zarządu. 

Październik 2011 
Przystąpienie do Spółki i objęcie udziałów przez Prolog Sp. z o.o. (2.000 udziałów). Kapitał 

zakładowy 600.000 zł. 

Grudzień 2012 

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną. 

 

Zmiany w akcjonariacie Spółki, od dnia 14.12.2012 r. akcjonariuszami są: PC Guard S.A.(600.000 

akcji), CS Finanse Sp. z o.o. - dawniej Maxsoft Sp. z o.o. (160.000 akcji), K. Kurzawski (160.000 

akcji), B. Grześkowiak (280.000 akcji). 

Czerwiec 2013 

Podjęcie przez WZA decyzji o emisji akcji serii B oraz decyzji o wprowadzenie akcji serii B do 

obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. 

Lipiec 2013 

Podjęcie przez WZA decyzji w związku z wnioskiem akcjonariusza o zmianie akcji imiennych serii 

A na akcje na okaziciela oraz decyzji o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą 

NewConnect. 

Październik 2013 
Zakończenie oferty prywatnej akcji serii B. Spółka z emisji 1.000.000 akcji po cenie emisyjnej 0,60 

zł pozyskała 600.000 zł. 

Listopad 2013 Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 1.100.000 zł. 

Źródło: Emitent 

 

Historia i rozwój prac nad systemem INTELLECT Business Intelligence 

Stan systemu na 
dzień 

Rozwój systemu 

Czerwiec 2011 
 

 Wykonanie prac związanych z analizą założeń i celów systemu. Ogólne zaprojektowanie 
konstrukcji logicznej systemu. Wybór narzędzi programistycznych oraz bazy danych. 
Stworzenie zespołu programistycznego. 

 Implementacja platformy programistycznej oraz podstawowych narzędzi 
programistycznych (core).  

 Ukończenie prac nad modułem „Zadania”. 

 Ukończenie prac nad modułem „Przedsiębiorstwa”, „Pobierania danych”.  

 Zawansowane prace na modułem „Administracja systemem”. 

 Rozpoczęcie prac nad modułem „Zarządzania sprzedaży” oraz „Zarządzania 
rozrachunkami”.  

Grudzień 2011 

 W module „Zarządzania sprzedażą” wprowadzone zostały nowe analizy dotyczące 
rzeczywistych cen sprzedaży, profilowania i grupowania kontrahentów oraz analiz koszyków 
sprzedaży. 

 W module „Zarządzania rozrachunkami” wprowadzono analizy dokumentów 
nierozrachowanych, analizy dotyczące wiekowania dokumentów oraz analizy tendencji 
należności nierozrachowanych. 

 Rozpoczęcie prac nad modułem „Arkuszy finansowych” oraz „Biblioteką dokumentów”. 

Czerwiec 2012 
 

 Moduł „Zarządzania sprzedażą” wzbogacony zostaje o ewidencję oraz analizę kontraktów 
sprzedażowych, ewidencję i analizę efektywności akcji marketingowych. Prace nad panelem 
„Analizy sprzedaży”.  

 Rozszerzenie modułu „Pobierania danych” o kolejne obszary pobierania danych. 
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 W module „Zarządzania rozrachunkami” zaawansowane prace nad panelem 
windykacyjnym. 

 W module „Arkusze finansowe” wprowadzona została konfiguracja i naliczanie arkuszy 
finansowych. 

 Zaawansowane prace nad modułem „Sprawozdania finansowe” oraz „Konsolidacja”. 

 Prace nad modułem „Rachunek kosztów”. 

Grudzień 2012 

 Zakończenie prac nad modułem „Biblioteka dokumentów”. 

 Wprowadzenie modułu „Treść ekspercka”. 

 Wprowadzenie modułu „Historia”. 

 Wprowadzenie modułu „Moje ulubione”. 

 Moduł „Arkusze finansowe” rozszerzony zostaje o porównania naliczonych arkuszy oraz 
predykcje arkuszy finansowych. 

 Moduł „Zarządzania sprzedażą” rozszerzony zostaje o analizę cech asortymentowych, 
wprowadzenie symulacji sprzedaży w panelu analizy sprzedaży. 

 Wprowadzenie modułu „Projekty” – kartoteka i rozliczanie. 

 Dostosowanie modułu „Arkuszy finansowych” do wymagań modułu „Konsolidacja”. 

 Zakończenie prac nad modułem „Sprawozdania finansowe”. 

 Moduł „Rachunek kosztów” rozszerzony zostaje o definicje kluczy podziałowych oraz 
elementy potrzebne do ich definiowania. 

 Prace nad modułem „Wskaźniki menadżerskie”. 

 Rozpoczęcie prac nad modułem „Panele użytkownika”. 

 Rozpoczęcie prac nad systemem webIntellect – aplikacją internetową udostępniającą 
wybrane analizy.  

Czerwiec 2013 

 Moduł „Rachunek kosztów” rozszerzony zostaje o analizę kosztów dla asortymentu, rynku 
oraz rachunek kosztów zmiennych. 

 Wprowadzenie modułu „Zestawienia dowolne”. 

 Zakończenie prac nad modułem „Wskaźniki menadżerskie”. 

 Rozszerzenie modułu „Projekty” o projekty korporacyjne. 

 W module „Konsolidacja” dodanie wykluczeń wspólnych rozrachunków i sprzedaży. 

 Moduł „Panele użytkownika” rozszerzony zostaje o zaawansowany designer budowy paneli. 
Dodanie możliwości wprowadzenia zbudowanego panelu w dowolne miejsce systemu. 

 Wprowadzenie modułu „Ankiety”. 

Październik 2013 

 Zakończenie prac nad modułem „Ankiety” - rozszerzenie aplikacji webIntellect o moduł 
ankietowy. 

 Rozszerzenie modułu „Zarządzania sprzedażą" o zadania sprzedażowe oraz rozszerzenie 
analiz sprzedaży o serie symulacyjne. 

 Prace nad modułem „Scheduler” pozwalającym na cykliczne, automatyczne wykonywanie 
operacji w systemie. 

 Moduł „Zarządzanie rozrachunkami” rozszerzony o panel rozkładu i zapotrzebowania 
środków obrotowych. 

Grudzień 2013 

 Rozszerzenie graficznych elementów systemu o animacje oparte na bibliotece DirectX 

 Rozszerzenie modułu „Panele użytkownika” o możliwość definiowania dowolnych raportów 
na podstawie wybranego panelu 

 Rozszerzenie panelu windykacyjnego o system automatycznych kontaktów mailowych 

 Rozszerzenie prac nad modułem CRM – stworzenie dokumentacji projektowej oraz 
wykonanie słowników i kartotek podstawowych 

Źródło: Emitent 

 

3. Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich 

tworzenia 

 

3.1. Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta 

 
Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na kapitały własne składają 
się: 

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

Na dzień 31.12.2013 r. kapitał własny Emitenta wynosił 1.511.820,03 zł (milion pięćset jedenaście tysięcy osiemset 
dwadzieścia złotych trzy grosze). 
 
Kap it a ł  zak ł adowy   
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.100.000,00 zł (milion 
sto tysięcy złotych) i dzieli się na: 

a. 1.200.000 (milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł 
(pięćdziesiąt groszy) każda, 

b. 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. 
 

Na dzień 31.12.2013 r. kapitał zakładowy wynosił 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych). 
 
Kap it a ł  za pa sowy  
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. 
Stosownie do przepisu art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, 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. 
Na dzień 31.12.2013 r. Emitent posiadał kapitał zapasowy w wysokości 172.457,21 zł (sto siedemdziesiąt dwa tysiące 
czterysta pięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia jeden groszy). 
 
In ne  ka p ita ł y  
Na dzień 31.12.2013 r. Emitent nie posiadał innych kapitałów. 
 
Zas ad y  two rze n ia  ka pi ta łó w  
Zgodnie ze Statutem Spółki oraz Kodeksem spółek handlowych, na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% zysku za 
dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału 
zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po 
pokryciu kosztów emisji akcji. 
 

3.2. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

 
Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 
 

3.3. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku 

realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji 

dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze 

wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz 

terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji 

 
Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa. 
 

3.4. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które -  

na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia 

kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony 

kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o 

które w terminie ważności dokumentu informacyjnego może być jeszcze 

podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 

 
Statut nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 
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4. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane 

instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 

 
Papiery wartościowe Emitenta lub związane z nimi kwity depozytowe nie są notowane na żadnym rynku instrumentów 
finansowych. 
 

5. Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych 

emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych 

jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co 

najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału 

emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów 

 

5.1. Powiązania kapitałowe 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu 
obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości. 
 
Jednocześnie Emitent na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego jest spółką zależną PC Guard S.A. z 
siedzibą w Poznaniu (podstawowy przedmiot działalności spółki zgodnie z wpisem do KRS: działalność związana z 
doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z), która to posiada 600.000 akcji serii A Emitenta, reprezentujących 
27,27% kapitału zakładowego Spółki oraz 27,27% głosów w Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W myśl MSSF 10 PC Guard 
S.A. sprawuje kontrolę nad Emitentem prezentując jego dane finansowe w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
metodą pełną.  
 
Ponadto: 

 Prezes Zarządu Emitenta, Pan Dariusz Grześkowiak, pełni funkcję Prokurenta PC Guard S.A.,  
 Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta, Pan Mariusz Bławat, pełni funkcję Prezesa Zarządu PC Guard S.A.,  
 Członek Rady Nadzorczej Emitenta, Pan Wojciech Skiba, pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej PC Guard S.A., 
 Członek Rady Nadzorczej Emitenta, Pan Marcin Grześkowiak, będący jednocześnie bratem Prezesa Zarządu 

Emitenta Pana Dariusza Grześkowiaka, jest zatrudniony jako Project Manager w PC Guard S.A. 
 
Udział PC Guard S.A. w przychodach generowanych przez Emitenta w latach 2011 - 2013 przedstawia tabela poniżej. 

Udział w przychodach (%) 2011* 2012 2013 

PC Guard S.A., w tym 100% 70% 41% 

- sprzedaż licencji business intelligence dla klientów PC Guard 64% 0% 6% 

- na wewnętrzne potrzeby PC Guard (wykonywanie prac programistycznych lub 
konsultacyjnych nie związanych z business intelligence) 

36% 70% 35% 

Źródło: Emitent 
*za okres 18.02.2011 r. – 31.02.2011 r. 

 
Emitent podkreśla, że wszystkie umowy z PC Guard S.A. zostały wynegocjowane na warunkach nie gorszych niż warunki 
rynkowe, a wszystkie transakcje dokumentowane są zgodnie z przepisami o cenach transferowych. 
 
Udział PC Guard S.A. w przychodach generowanych przez Emitenta wynika ze strategii spółki PC Guard S.A., której 
elementem jest outsourcing usług programistycznych, czyli wydzielenie poszczególnych obszarów, którymi mogą 
zajmować się podmioty zewnętrzne, gdy podczas realizacji danego projektu zaistnieje taka potrzeba. W okresach, gdy PC 
Guard S.A. wykonuje równocześnie wiele prac związanych z prowadzonymi lub potencjalnymi projektami (w tym w 
szczególności związanych z prezentacjami, audytowaniem, tworzeniem dokumentów z audytów oraz testowaniem 
konkretnych rozwiązań dla danego kontrahenta) uwzględniając rachunek ekonomiczny niepozwalający na utrzymywanie 
zbyt licznego zespołu specjalistów, przy jednoczesnej niechęci do utraty klienta lub potencjalnego klienta, PC Guard S.A. 
zleca wykonanie takich usług z wykorzystaniem zasobów Emitenta lub zasobów pozyskanych i zorganizowanych przez 
Emitenta. 
 
Dodatkowo, z uwagi na specjalizację spółki PC Guard S.A. na działalności związanej ze świadczeniem usług 
konsultacyjnych, wdrożeniach systemów ERP oraz zważywszy na stosunkowo wysoki koszt utrzymania zespołu 
programistów realizujących zadania w różnych technologiach (dla każdej technologii wytwarzania oprogramowania 
potrzebny jest niezależny zespół specjalistów) podjęta została decyzja o wytwarzaniu oprogramowania związanego z 
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technologiami CLARION, php, C# przez programistów 2intellect.com S.A. Z racji konieczności prowadzenia działalności 
podstawowej przez Emitenta w zakresie budowy oprogramowania Business Intelligence 2intellect.com S.A. ma on 
wystarczające kompetencje do realizacji zadań rozwijania oprogramowania w każdej z wyszczególnionych technologii. PC 
Guard S.A. nie posiada własnych specjalistów, którzy mogliby świadczyć usługi programistyczne świadczone przez 
Emitenta. Jednocześnie Emitent zaznacza, iż wszyscy pracownicy zatrudnieni w Spółce nie pozostają w stosunku pracy z 
żadnym innym pracodawcą. 
 
Ponadto, z uwagi na fakt iż firma Emitenta zawiązana została stosunkowo niedawno (18.02.2011 r.) dotychczasowa 
dystrybucja oprogramowania INTELLECT Business Intelligence (autorskie rozwiązanie klasy Business Intelligence 
wytwarzane przez Emitenta) odbywała się głównie poprzez kanały sprzedaży i z wykorzystaniem klientów PC Guard S.A. 
Wykorzystanie potencjału handlowego PC Guard S.A. pozwoliło na urynkowienie wytwarzanego przez Emitenta 
oprogramowania. Emitent zaznacza, iż posiada własny dział handlowy, który zostanie dodatkowo rozbudowany poprzez 
przeznaczenie środków z emisji na budowę nowych kanałów sprzedaży bezpośredniej oraz kanałów sprzedaży partnerów 
produktu autorskiego. Emitent podejmuje czynne działania z zakresu pozyskiwania nowych klientów, czego efektem jest 
spadek udziału PC Guard S.A. w przychodach generowanych przez Spółkę, poprzez udział konferencjach, targach i 
seminariach poświęconych tematyce IT oraz poprzez prezentację oferty Spółki na spotkaniach z potencjalnie 
zainteresowanymi Spółkami. 
 
Tym samym współpraca Emitenta z PC Guard S.A. wynika z dwóch powodów, tj. : 
 
1. Możliwości sprzedaży oprogramowania klasy Business Intelligence przez PC Guard S.A. 

a) PC Guard S.A. przed nawiązaniem relacji biznesowych z 2Intellect.com S.A. nie posiadał w swojej ofercie 
oprogramowania klasy Business Intelligence oraz nie dokonywał wcześniej sprzedaży licencji ani usług związanych 
z oprogramowaniem klasy Business Intelligence ponieważ nie posiadał takiego oprogramowania oraz kompetencji 
do jego wytworzenia.  

b) PC Guard S.A. nie ma wyłączności na licencje oprogramowania Business Intelligence oferowanego przez Emitenta. 
2Intellect.com S.A. może prowadzić sprzedaż rozwiązania niezależnym podmiotom. Rozwiązanie klasy Business 
Intelligence oferowane przez Emitenta jest rozwiązaniem, które może być wykorzystywane jako uzupełnienie 
oprogramowania klasy ERP dowolnego producenta, co sprawia, iż w interesie Spółki pozostaje aby nie była ona 
utożsamiana z oprogramowaniem oferowanym przez PC Guard S.A. bowiem wpłynęłoby to na ograniczenie 
potencjalnych klientów tylko do tych zainteresowanych produktami i usługami PC Guard S.A. Emitent poprzez 
dział handlowy podejmuje czynnie działania w zakresie pozyskiwania klientów poprzez uczestnictwo w targach, 
konferencjach, seminariach i spotkaniach z podmiotami potencjalnie zainteresowanymi produktami i usługami 
2Intellect.com S.A.  

2. Możliwości prowadzenia prac programistycznych przez Emitenta 
b) Z racji faktu, iż PC Guard S.A. prowadzi działalność o charakterze projektowym i utrzymuje mały zespół 

programistyczny 2Intellect.com S.A. podpisał umowę, na mocy której może świadczyć prace programistyczne na 
zlecenie PC Guard S.A. PC Guard S.A. nie posiada specjalistów, którzy mogliby prowadzić prace programistyczne 
zlecane do wykonania Emitentowi. 

 
Emitent zaznacza, ze współpraca z PC Guard S.A. niesie za sobą wiele korzyści, m.in. poprzez dostęp do obecnych i 
potencjalnych klientów PC Guard S.A., możliwość wykonywania dedykowanych zleceń, bieżącą współpracę pomiędzy 
specjalistami obu spółek oraz komplementarny zakres oferowanych usług. 
 

5.2. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne: 

 

a) pomiędzy emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i 
nadzorczych emitenta,  

Emitenta wskazuje, że:  

 Pan Dariusz Grześkowiak, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Spółki, na dzień sporządzenia Dokumentu 
Informacyjnego jest właścicielem 125.000 akcji serii B Spółki, stanowiących 5,68% wszystkich akcji Spółki, oraz 
dających prawo do 5,68% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

 Pan Mariusz Bławat, pełniący obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, na dzień sporządzenia 
Dokumentu Informacyjnego, jest w posiadaniu 125.000 akcji serii B Spółki, stanowiących 5,68% wszystkich akcji 
Spółki, oraz dających prawo do 5,68% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

 

b) pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i 
nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,  

 
Emitenta wskazuje, że:  
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 Pan Dariusz Grześkowiak, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Spółki, pełni jednocześnie funkcję prokurenta PC 
Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu. PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu, na dzień sporządzenia Dokumentu 
Informacyjnego, jest właścicielem 600.000 akcji serii A Spółki, stanowiących 27,27% wszystkich akcji spółki, 
dających prawo do 27,27% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  

 Pan Mariusz Bławat, pełniący obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, pełni jednocześnie funkcję 
Prezesa Zarządu PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu. PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu, na dzień 
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, jest właścicielem 600.000 akcji serii A Spółki, stanowiących 27,27% 
wszystkich akcji spółki, dających prawo do 27,27% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  

 Pan Wojciech Skiba, pełniący obowiązki Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełni jednocześnie funkcję Członka 
Rady Nadzorczej PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu. PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu, na dzień 
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, jest właścicielem 600.000 akcji serii A Spółki, stanowiących 27,27% 
wszystkich akcji spółki, dających prawo do 27,27% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

 Pani Beata Grześkowiak, będąca żoną Pana Dariusza Grześkowiaka pełniącego funkcję Prezesa Zarządu 
Emitenta, na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego jest właścicielem  280.000 akcji serii A Spółki, 
stanowiących 12,73% wszystkich akcji Spółki, dających prawo do 12,73% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy. 

 Pan Marcin Grześkowiak, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, jest jednocześnie bratem Pana 
Dariusza Grześkowiaka, pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Spółki. Pan Marcin Grześkowiak jest zatrudniony 
jako Project Manager w PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu. PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu, na dzień 
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, jest właścicielem 600.000 akcji serii A Spółki, stanowiących 27,27% 
wszystkich akcji spółki, dających prawo do 27,27% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

 Pan Rafał Nolbert, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu 
CS Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. CS Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na dzień sporządzenia 
Dokumentu, jest właścicielem 160.000 akcji serii A Spółki, stanowiących 7,27% wszystkich akcji Spółki oraz 
dających prawo do 7,27% głosów na Walny, Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  

 
 
 

c) pomiędzy emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 
emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub 
osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych);  

 
Emitent wskazuje, że: 

 Autoryzowany Doradca Emitenta, INVESTcon GROUP S.A., na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 
jest w posiadaniu 105.683 akcji serii B Spółki, stanowiących 4,80% wszystkich akcji, dających prawo do 4,80% 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wszystkie akcje serii B nabyte zostały za gotówkę w ramach 
oferty prywatnej Spółki po cenie równej cenie emisyjnej, tj. 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) za akcję. 

 Członek Zarządu Autoryzowanego Doradcy Emitenta, na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego jest w 
posiadaniu 15.000 akcji serii B Spółki, stanowiących 0,68% wszystkich akcji, dających prawo do 0,68% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wszystkie akcje serii B nabyte zostały za gotówkę w ramach oferty 
prywatnej Spółki po cenie równej cenie emisyjnej, tj. 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) za akcję. 

 Nie występują inne istotne powiązania personalne i organizacyjne pomiędzy Emitentem, a osobami 
wchodzącymi w skład jego organów lub głównymi akcjonariuszami, oraz Emitentem lub osobami wchodzącymi 
w skład organów Emitenta, a Autoryzowanym Doradcą lub osobami wchodzącymi w skład jego organów. 

 

6. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z 

ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup 

produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, 

towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i 

emitenta, w podziale na segmenty działalności 

6.1. Opis działalności Emitenta 

 

2intellect.com S.A. prowadzi działalność jako producent i dostawca technologii informatycznych wspomagających procesy 
decyzyjne na każdym poziomie zarządzania w przedsiębiorstwie. W ramach oferowanych produktów Emitent posiada 
autorskie rozwiązanie, jakim jest system Business Intelligence INTELLECT BI. Koncepcja systemów Business Intelligence 
polega na generowaniu raportów oraz wyliczaniu kluczowych wskaźników funkcjonowania przedsiębiorstwa (m.in. 
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sprzedażowych, kosztowych, procesowych, czy produkcyjnych), na podstawie których następnie stawiane są hipotezy. 
Hipotezy te weryfikowane są z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi analitycznych. Do narzędzi tych zaliczyć można 
data mining (eksploracja danych), proces mining (eksploracja procesów), systemy neuronowe i algorytmy genetyczne. 

W ramach działalności prowadzonej przez Emitenta wyszczególnić można następujące kategorie produktów i usług: 
 usługi konsultacyjne i programistyczne, 
 sprzedaż obcego oprogramowania IT, 
 sprzedaż autorskiego oprogramowania INTELLECT Business Intelligence, 
 usługi wdrożeniowe. 

 
Strategia rozwoju Emitenta zakłada, iż działalność Spółki będzie koncentrowała się w przyszłości na rozwoju i sprzedaży 
autorskiego systemu INTELLECT Business Intelligence. W dotychczasowej historii, z uwagi na krótki okres działalności 
Spółki (zawiązanie nastąpiło w dniu 18 lutego 2011 r.), Emitent realizował także sprzedaż oprogramowania IT innych 
producentów, co wynikało ze zgłaszanego przez klientów zapotrzebowania między innymi na rozwiązania klasy ERP (ang. 
Enterprise Resource Planning, zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie) i BPM (ang. Business Process Management, 
zarządzanie procesami biznesowymi). Emitent realizował sprzedaż i wdrożenia oprogramowania klasy ERP i BPM także w 
związku z tym, iż posiadacze takiego oprogramowania mogą stać się w przyszłości odbiorcami produktu z zakresu Business 
Intelligence, do którego zaliczane jest autorskie rozwiązanie oferowane przez Emitenta, tj. INTELLECT BI (który poprzez 
swobodnie definiowane formaty importu może współpracować z każdym zewnętrznym systemem transakcyjnym – klasy 
MRP, ERP, czy ERP2 – opartym na bazie SQL, przez co jest swoistą nakładką na tego typu oprogramowania), a także aby 
kompleksowo sprostać oczekiwaniom klientów i całościowo obsłużyć ich w ramach oferty Spółki. 
Ponadto, z uwagi na stosunkowo wydłużony proces decyzyjny w przedsiębiorstwach w zakresie wydatkowania środków 
na programy informatyczne ze względu na ich kapitałochłonność, w celu zapewnienia dodatkowych źródeł przychodów 
Emitent zdecydował się na podjęcie prac konsultingowych i prac programistycznych na zlecenie. 
Działalność prowadzona przez Emitenta w zakresie wykraczającym poza produkcję i sprzedaż autorskiego rozwiązania 
Business Intelligence miała na celu zachowanie stabilnej sytuacji finansowej. Stąd Emitent zamierza w przyszłości nadal 
realizować usługi z zakresu sprzedaży oprogramowania IT innych producentów, usług programistycznych, konsultacyjnych 
i wdrożeniowych, jednak mają one przebiegać w wymiarze pozwalającym na dalszy rozwój i umocnienie pozycji rynkowej 
produktu klasy Business Intelligence. 
 
Usługi konsultacyjne i programistyczne 
W zakres usług konsultacyjnych oferowanych przez Emitenta wchodzą: 
 

 Testowanie oprogramowania  
 

Testowanie ma na celu weryfikację oprogramowania oraz jego walidację. Weryfikacja oprogramowania przeprowadzana 
jest w celu sprawdzenia, czy wytwarzane oprogramowanie jest zgodne z zadaną specyfikacją. Walidacja sprawdza, czy 
oprogramowanie jest zgodne z oczekiwaniami przedstawionymi przez użytkownika. 

 Analiza zakresu i efektywności oprogramowania  
 
Analiza i pomiar efektywności oprogramowania opiera się na testach wydajności przeprowadzanych w celu ustalenia, w 
jaki sposób system reaguje i na ile jest stabilny w ramach danego obciążenia. Dokonuje się także badania, mierzenia, 
potwierdzania lub weryfikacji jakości innych atrybutów systemu, takich jak skalowalność, niezawodność i wykorzystanie 
zasobów. Dla wykonania testu przygotowywane jest środowisko do testowania, zaś pomiar przeprowadzany jest 
przeważnie na danych rzeczywistych, tak by wykluczyć ewentualne błędy spowodowane inną strukturą danych. 
 

 Przeprowadzanie audytów przedwdrożeniowych  
 
Audyt przedwdrożeniowy to badanie organizacji biznesowej, którego celem jest analiza przedwdrożeniowa obejmująca: 
identyfikację realnych celów strategicznych, weryfikację obecnej struktury procesów, optymalizację struktury 
organizacyjnej, badanie obiegu informacji (w tym dokumentów), funkcjonujących systemów informatycznych oraz 
docelowych rozwiązań. W jej wyniku powstaje raport koncepcji wdrożenia zawierający pełen zakres informacji 
niezbędnych do efektywnego i optymalnego wdrożenia (lub modyfikacji) systemu informatycznego – a przede wszystkim 
do podjęcia trafnej decyzji w zakresie doboru optymalnego rozwiązania. 
 

 Przeprowadzanie audytów powdrożeniowych  
 
Wykonanie audytu jest badaniem, które pozwala stwierdzić czy wdrożenie zakończyło się sukcesem, czyli czy zostały 
osiągnięte cele zakładane na etapie przed wdrożeniem. W ramach audytu zostają opracowane ewentualnie protokoły 
niezgodności oraz wytyczne rozwojowe lub wnioski naprawcze. Wszystkie oceny i zalecenia są przed zakończeniem 
audytu konsultowane z każdą ze stron biorących udział we wdrożeniu i w końcowym dokumencie możliwe jest 
zamieszczenie odrębnych zdań każdej ze stron.  
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 Tworzenie dokumentacji z audytów  

 
Dokumentacja powstaje w formie elektronicznej i papierowej jako załącznik do umowy wdrożenia systemu 
informatycznego. W skład takiego dokumentu wchodzi zwykle: 

- Ustalenie celów wdrożenia, 
- ustalenie zakresu projektu, 
- opis przyjętej metodologii wdrożenia, 
- opis wsparcia informatycznego procesów biznesowych, 
- mapa procesów poddanych analizie, 
- zakres wsparcia procesów biznesowych przez wdrażany system informatyczny, 
- opis raportów, zestawień i generowanych wydruków, 
- harmonogram realizacji projektu, 
- opis rozszerzeń oprogramowania względem standardowej wersji systemu. 

 
Usługi programistyczne obejmują: 
 

 Prace programistyczne w środowisku C# 
 

 Prace programistyczne w środowisku CLARION  
 

 Prace programistyczne w środowisku php 
 
 
Sprzedaż obcego oprogramowania IT 
Emitent posiada podpisaną umowę dystrybucyjną na oprogramowanie oferowane przez spółkę PC Guard S.A. z siedzibą w 
Poznaniu, dzięki czemu posiada w swojej ofercie takie produkty jak: 
 

 Platforma GRAFFITI.ERP 

GRAFFITI.ERP jest rozwiązaniem informatycznym klasy ERP, nowoczesnym i w pełni zintegrowanym systemem zarządzania 
przedsiębiorstwem. Zakres funkcjonalny GRAFFITI.ERP pozwala wspomagać wszystkie istotne obszary przedsiębiorstwa 
począwszy od standardowych rozwiązań finansowo-księgowych, logistycznych i magazynowych, a skończywszy na 
wyrafinowanych modelach planowania długoterminowego, harmonogramowania produkcji, symulowania budżetów czy 
złożonych rozwiązań logistycznych. 

 Platforma ASCENT.DBI 

ASCENT.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur zarządzania dokumentacją oraz informacją, w tym 
porządkuje reguły dostępu do zasobów przedsiębiorstwa (dokumentacja, informacja, przeprowadzane operacje), 
normalizuje procedury obsługiwania spraw i procesów oraz daje możliwość badania ich efektywności. Na system 
ASCENT.DBI składają się cztery wzajemnie zintegrowane moduły – Work Report (pozwalający rejestrować wykonywane 
przez pracowników prace), Office (zarządzający obiegiem informacji), Workflow (tworzący zapis przebiegu procedur 
postępowania) oraz CRM (służący do obsługi relacji z klientami). Producentem oprogramowania jest firma PC Guard S.A. 

Umowa podpisana z PC Guard S.A. pozwala na uelastycznienie realizacji umów z klientami, którzy wyrazili chęć wdrożenia 
innego sytemu informatycznego (np. ERP lub BPM) niż autorskie rozwiązanie klasy Business Intelligence oferowane przez 
Spółkę lub którym Emitent zalecił w pierwszej kolejności wdrożenie oprogramowania np. klasy ERP, tak aby w przyszłości 
możliwym było uruchomienie systemu Business Intelligence. Jednocześnie Emitent nie jest zobowiązany w żaden sposób 
do oferowania i wdrażania tylko systemów oferowanych w zakresie umowy dystrybucyjnej zawartej z PC Guard S.A. z 
siedzibą w Poznaniu.  
 
Oprogramowanie INTELLECT Business Intelligence 
System INTELLECT Business Intelligence jest rozwijany wyłącznie przez pracowników Spółki i tylko Spółka jest w 
posiadaniu praw autorskich do systemu. 

Business Intelligence to proces, w którym dochodzi do przekształcenia danych w informacje, a następnie informacji w 
wiedzę, która może posłużyć do poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Koncepcja systemów Business 
Intelligence polega na generowaniu raportów oraz wyliczaniu kluczowych wskaźników funkcjonowania przedsiębiorstwa 
(m.in. sprzedażowych, kosztowych, procesowych, czy produkcyjnych), na podstawie których następnie stawiane są 
hipotezy. Hipotezy te weryfikowane są z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi analitycznych. Do narzędzi tych zaliczyć 
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można data mining (eksploracja danych), proces mining (eksploracja procesów), systemy neuronowe i algorytmy 
genetyczne. 

Oprogramowanie INTELLECT Business Intelligence zbudowane zostało z wykorzystaniem zaawansowanej platformy 
programistycznej Microsoft.NET Framework 4.0. Wykorzystanie platformy Microsoft.NET Framework 4.0. sprawiło, iż 
INTELLECT BI jest wszechstronnym i spójnym modelem programowania służącym do tworzenia aplikacji, zapewniającym 
wizualnie atrakcyjny interfejs użytkownika, bezproblemową i bezpieczną komunikację oraz możliwość modelowania wielu 
różnych procesów biznesowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Emitent 

INTELLECT BI to otwarty system, który integruje i komunikuje się z oprogramowaniem innych dostawców. Dostarcza 
potrzebnych danych, które są pobierane z innych systemów transakcyjnych i gromadzone w jednej wspólnej bazie, skąd 
są następnie wykorzystywane i przetwarzane na niezbędną do zarządzania wiedzę biznesową. System wspomaga procesy 
zarządzania na wielu płaszczyznach - od sprzedaży po skomplikowane procesy produkcyjne. 

 
- Funkcjonalność systemu 
INTELLECT BI to innowacyjne i zaawansowane narzędzie w procesie integracji danych z dowolnego systemu 
transakcyjnego, z wielu różnych źródeł i jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa. System daje możliwość zarządzania 
prawami dostępu oraz czuwania nad bezpieczeństwem danych. Pobrane dane przechowywane są w buforach danych, do 
których dostęp mogą mieć różni użytkownicy oprogramowania, w zależności od prowadzonej polityki dostępu. 
Administracja oprogramowaniem jest wspólna dla wszystkich modułów systemu INTELLECT BI. System posiada cały szereg 
funkcji umożliwiających budowę własnych rozwiązań dla platformy. Bez dodatkowego oprogramowania użytkownik może 
między innymi budować nowe i zmieniać istniejące raporty, budować własne moduły i obiekty (np. listy), zmieniać 
istniejące listy (dodawać kolumny, kasować kolumny, zmieniać opisy, maski, zmieniać zapytanie SQL). Każdy raport może 
być zapamiętany w repozytorium i stać się przedmiotem wymiany uwag oraz komentarzy pomiędzy użytkownikami 
platformy. Każdy z użytkowników ma np. możliwość uruchomienia procesu żądania wydania komentarza dla wskazanych 
przez siebie użytkowników. System będzie transferował oraz integrował wszystkie złożone uwagi w relacji do konkretnych 
dokumentów i zestawień. 
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Sposób funkcjonowania systemu Business Intelligence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Emitent 

 
System INTELLECT BI umożliwia wyeliminowanie plików jako nośników informacji w wymianie danych pomiędzy 
najważniejszymi osobami w firmie i zastąpienie go modelem komunikacji opartej na wspólnej, zespołowej pracy nad 
konkretnymi analizami. Oprogramowanie daje możliwość komentowania i dzielenia się uwagami, możliwość wymuszania 
komentarzy do raportów wprowadzając do firmy nowoczesny system informacji dla kierownictwa. Korzystając ze 
standardowych narzędzi użytkownik może wykonać szereg analiz, jednocześnie dokonując roszad danych oraz wizualizacji 
estymacji. Dla wielu wizualizacji przewidziano funkcje pozwalające na zagłębianie się w wybranej porcji danych. Kojarząc 
rozrzucone dane, użytkownik tworzy spójny obraz tego, co dzieje się w przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu, otrzymuje 
narzędzie do przeprowadzania efektywnego procesu wnioskowania oraz budowania najbardziej prawdopodobnych 
scenariuszy rozwoju sytuacji. Poprzez swobodnie definiowane formaty importu system może współpracować z każdym 
zewnętrznym systemem transakcyjnym – klasy MRP, ERP, czy ERP2 – opartym na bazie SQL. 

Przykładowy pulpit INTELLECT Business Intelligence 

Źródło: Emitent 

System INTELLECT BI wyposażony został w przejrzysty interfejs, w ramach którego możliwa jest praca na wielu 
niezależnych pulpitach jednocześnie. Każdy pulpit może być dowolnie konfigurowany. Cały system podzielony został na 
moduły, które pracują niezależnie od siebie. System wyposażony jest w moduły wykorzystywane m.in. przy zarządzaniu 
sprzedażą, zarządzaniu kosztami, zarządzaniu rozrachunkami, zarządzani personelem, zarządzaniu procesami, zarządzaniu 
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infrastrukturą, czy zarządzaniu produkcją. System posiada także swoją wersję internetową WEB Intellect, która umożliwia 
dystrybucję informacji poprzez przeglądarkę, zbudowanie portali klienckich czy upublicznienie informacji poprzez jej 
publikację w sieci WWW. Dodatkowo każda informacja może zostać zaprezentowana na mapie w module GEOGRAFIC 
Intellect. 

- Analizy 
INTELLECT BI dostarcza użytkownikowi możliwość wykonywania analiz on-line. Użytkownik może wykonywać zagłębienia 
oraz piwoty (obroty wokół osi) na dostarczonych danych osiągając rezultat w czasie rzeczywistym. System umożliwia 
zmianę formy wizualizacji, dzięki czemu możliwe jest stworzenie widoku dającego najlepsze wyobrażenie o analizowanych 
danych. Dla wielu wizualizacji przewidziano funkcje pozwalające na zagłębianie się w wybranej porcji danych. 

System INTELLECT BI daje możliwość przeprowadzania estymacji prezentowanych wyników. Platforma dostarcza 
dedykowane moduły oraz narzędzia, dzięki którym użytkownik może budować predykcje, plany długoterminowe oraz 
reguły zachowań. W środowisku INTELLECT wykorzystane są funkcje oraz narzędzia, które odwołując się do historii 
pomogą budować najlepsze modele estymacji. Bazując na historii możliwe jest przeprowadzenie efektywnego 
wnioskowania oraz budowanie najbardziej prawdopodobnego scenariusza rozwoju sytuacji. 

Platforma umożliwia tworzenie planów, wskaźników, mierzalnych celów, opisów przedziałów wyników wraz z ich 
interpretacją. Dzięki temu możliwe jest dokonywanie zestawień i porównań pomiędzy założonymi celami oraz stopniem 
ich realizacji z automatyczną interpretacją osiągniętych wyników. 

- Raportowanie 
W ramach funkcjonowania systemu możliwe jest korzystanie z raportów standardowych (np. standardowych arkuszy 
finansowych takich jak rachunek wyników, bilans, cash flow) oraz budowanie własnych zestawień z wykorzystaniem 
parametrów deklarowanych podczas naliczania lub sięgających do wartości zmagazynowanych w systemie (np. dowolne 
arkusze danych finansowych, kosztowych, czy sprzedażowych).   

Raporty mogą być dystrybuowane z poszanowaniem praw dostępu, w tym mogą być publikowane z wykorzystaniem sieci 
Internet. Istnieje możliwość automatycznego generowania raportów zgodnie z zadeklarowanym terminarzem. System 
INTELLECT BI daje możliwość budowania zbiorów wskaźników wraz z odniesieniem do celów oraz interpretacją 
przedziałów potencjalnych wyników. Różne katalogi wskaźników mogą być przeznaczone dla odrębnych użytkowników, 
pomagając im ad-hoc w interpretacji osiągniętych rezultatów. 

 System posiada narzędzia do budowania własnych zapytań oraz filtrów. Dzięki temu możliwe jest reagowanie ad-hoc 
poprzez analizę zestawienia. Część narzędzi pozwala budować filtrowania, grupowania, piwoty, sumowania bez 
odwoływania się do bazy danych – działając na już pobranych danych – zapewniając efektywność i prędkość zestawień.  

Przykładowy pulpit INTELLECT Business Intelligence 

Źródło: Emitent 
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INTELLECT BI posiada własny edytor wykorzystywany dla wielu pól opisowych. Edytor posiada oprzyrządowanie 
pozwalające na efektywną redakcję tekstu. Ponadto oprogramowanie posiada możliwość wykorzystania narzędzi 
Microsoft Office. Dostęp do raportów złożonych w repozytorium możliwy  jest z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. 
Repozytorium jest dostępne poprzez aplikację przeglądarki. Komunikacja jest dwustronna - użytkownik z wykorzystaniem 
smartfonu, tableta, notebooka może zarejestrować komentarze i uwagi. 

Usługi wdrożeniowe 
Usługi wdrożeniowe obejmują instalację oferowanych systemów w ustalonej lokalizacji, w tym czyszczenie i migrację 
danych, uruchomienie poszczególnych modułów jako platformy wsparcia dla poszczególnych procesów biznesowych, 
personalizację systemu, konfigurację parametrów systemu do zakładanego poziomu i jakości współpracy z systemami 
zewnętrznymi, szkolenie użytkowników, przekazanie systemu użytkownikowi do eksploatacji.  
Zakres usług wdrożeniowych oferowanych przez Emitenta składa się z prac przedwdrożeniowych, wdrożeniowych oraz 
powdrożeniowych. 

Etap I 
Prace przedwdrożeniowe 

Etap II 
Prace wdrożeniowe 

Etap III 
Prace powdrożeniowe 

1. Prezentacja w zakresie 
zastosowania i funkcjonalności 
systemu. 
2. Doradztwo w zakresie wyboru 
rozwiązań (licencji). 
3. Pomoc w wyborze zakresu i strategii 
wdrożenia dla wybranych komórek 
biznesowych organizacji klienta. 
4. Planowanie wdrożenia w zakresie 
ustalenia kosztów projektu oraz 
przygotowania wstępnego 
harmonogramu prac. 
5. Pomoc w wyborze sposobu 
finansowania inwestycji. 

1. Przygotowanie Raportu Koncepcji 
Wdrożenia. 
2. Instalacja systemu na platformie 
sprzętowej klienta. 
3. Modelowanie zmian architektury 
systemu (analiz i raportów) oraz 
dostosowanie systemu do wymagań i 
potrzeb klienta. 
4. Start produktu i przekazanie 
systemu klientowi. 
5. Szkolenia produktowe dla 
użytkowników systemu. 

1. Usługi asysty i wsparcia 
technicznego oraz serwisu 
gwarancyjnego. 
2. Audyty powdrożeniowe w zakresie 
pomiaru efektywności wykorzystania 
rozwiązań w organizacji. 
3. Usługi związane z aktualizacją 
systemu do nowych potrzeb 
biznesowych organizacji i rynku. 
4. Badanie i ocena przez ekspertów 
strategii wykorzystania systemu w 
celu zbudowania przewagi 
konkurencyjnej. 

Źródło: Emitent 

Docelowy odbiorca 
Rozwiązania oferowane przez Emitenta nie są nową i nieznaną koncepcją, jednak do tej pory wykorzystywane były 
głównie przez duże przedsiębiorstwa, posiadające specjalne budżety na ten cel. Obecnie po tego typu narzędzia coraz 
częściej sięgają średniej wielkości przedsiębiorstwa, co w konsekwencji doprowadziło do spadku ich cen. 

Emitent ze swoją ofertą w zakresie sprzedaży oprogramowania IT, usług programistycznych i konsultacyjnych, 
wdrożeniowych, a także związanych z autorskim rozwiązaniem Business Intelligence stara się dotrzeć i sprostać 
oczekiwaniom przedsiębiorstw o dowolnej wielkości. 

Emitent oferuje możliwość nabycia licencji na zasadach opłacenia abonamentu za wykorzystanie systemu klasy Business 
Intelligence. Strategia Spółki zakłada, że brak konieczności dokonywania dużej inwestycji na rzecz stałej opłaty za 
wdrożenie może spotkać się z zainteresowaniem mniejszych przedsiębiorstw.  
 
Model sprzedaży  
Płatności za usługi i produkty oferowane przez Emitenta, tj. oprogramowanie IT, usługi programistyczne, wdrożeniowe i 
konsultacyjne oraz autorskie rozwiązanie z dziedziny Business Intelligence w dotychczasowej historii funkcjonowania 
realizowane były w okresie do 30 dni. 

Rodzaj płatności 
2011 2012 2013 

Udział (%) Udział (%) Udział (%) 

Natychmiastowa 24% 21% 0% 

Do 30 dni 76% 79% 100% 

Powyżej 30 dni 0% 0% 0% 
Źródło: Emitent 

2intellect.com S.A. prowadzi sprzedaż licencji do autorskiego oprogramowania INTELLECT BI zarówno w tradycyjnym 
modelu, w którym cena jest uzależniona od ilości użytkowników, jak i w modelu abonamentowym, pobierając opłatę za 
okres użytkowania. Spółka udostępnia trzy wersje licencji – Analist, Business oraz Corporate, które różnią się zakresem 
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funkcjonalnym, licencjami dodatkowymi, gwarancją i aktualizacjami, wdrożeniem i pomocą oraz ograniczeniami 
użytkowania.  

Spółka dociera do swoich klientów korzystając zarówno z kanału sprzedaży bezpośredniej, jak również poprzez partnerów, 
czyli firmy informatyczne wdrażające systemy transakcyjne (w tym PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu). 
 

Kanał dystrybucji 
2011 2012 2013 

Udział (%) Udział (%) Udział (%) 

Sprzedaż bezpośrednia 
przez 2Intellect.com S.A. 

36% 100% 45% 

Sprzedaż przez partnerów 64% 0% 55% 
Źródło: Emitent 

 
Transakcje z podmiotami powiązanymi 
W ramach prowadzonej działalności Emitent zawiera, jak i zawierał w przeszłości, transakcje z podmiotami powiązanymi, 
jakim jest jeden z założycieli tj. spółka PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu (PC Guard S.A. posiada akcje stanowiące 
27,27% kapitału zakładowego i dające 27,27% udział w głosach na WZA 2Intellect.com S.A.) oraz spółką wchodzącą w 
skład grupy kapitałowej tworzonej przez PC Guard S.A., tj. Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie. Udział wymienionych 
spółek w przychodach generowanych przez Emitenta w latach 2011 – 2013 r. przedstawiony został w tabeli poniżej. 
 

Udział w przychodach (%) 2011* 2012 2013 

PC Guard S.A., w tym 100% 70% 41% 

- sprzedaż licencji business intelligence dla klientów PC Guard 64% 0% 6% 

- na wewnętrzne potrzeby PC Guard (wykonywanie prac programistycznych lub 
konsultacyjnych nie związanych z business intelligence) 

36% 70% 35% 

Imagis S.A. 0% 6% 0% 
Źródło: Emitent 
* Za okres od 18.02.2011 r. do 31.12.2011 r. 
 

Emitent podkreśla, że wszystkie umowy z PC Guard S.A. oraz Imagis S.A. zostały wynegocjowane na warunkach nie 
gorszych niż warunki rynkowe, a wszystkie transakcje dokumentowane są zgodnie z przepisami o cenach transferowych. 
Nie można wykluczyć, iż transakcje z podmiotami powiązanymi nie będą zawierane w przyszłości. Z uwagi, iż PC Guard 
S.A. jest jednym z kluczowych odbiorców produktów i usług Emitenta wszelkie transakcje z nim zawarte mogą mieć 
istotny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki generowane przez Emitenta. Zarząd Emitenta zaznacza, iż w 
przypadku transakcji z podmiotem powiązanym w przyszłości obowiązywać będzie zasada ustalania warunków przyszłych 
umów na zasadach rynkowych. 
 
Współpraca Emitenta z PC Guard S.A. wynika z dwóch powodów, tj. : 
1. Możliwości sprzedaży oprogramowania klasy Business Intelligence przez PC Guard S.A. 

c) PC Guard S.A. przed nawiązaniem relacji biznesowych z 2Intellect.com S.A. nie posiadał w swojej ofercie 
oprogramowania klasy Business Intelligence oraz nie dokonywał wcześniej sprzedaży licencji ani usług związanych 
z oprogramowaniem klasy Business Intelligence ponieważ nie posiadał takiego oprogramowania oraz kompetencji 
do jego wytworzenia.  

d) PC Guard S.A. nie ma wyłączności na licencje oprogramowania Business Intelligence oferowanego przez Emitenta. 
2Intellect.com S.A. może prowadzić sprzedaż rozwiązania niezależnym podmiotom. Rozwiązanie klasy Business 
Intelligence oferowane przez Emitenta jest rozwiązaniem, które może być wykorzystywane jako uzupełnienie 
oprogramowania klasy ERP dowolnego producenta, co sprawia, iż w interesie Spółki pozostaje aby nie była ona 
utożsamiana z oprogramowaniem oferowanym przez PC Guard S.A. bowiem wpłynęłoby to na ograniczenie 
potencjalnych klientów tylko do tych zainteresowanych produktami i usługami PC Guard S.A. Emitent poprzez 
dział handlowy podejmuje czynnie działania w zakresie pozyskiwania klientów poprzez uczestnictwo w targach, 
konferencjach, seminariach i spotkaniach z podmiotami potencjalnie zainteresowanymi produktami i usługami 
2Intellect.com S.A.  

2. Możliwość prowadzenia prac programistycznych przez Emitenta 
c) Z racji faktu, iż PC Guard S.A. prowadzi działalność o charakterze projektowym i utrzymuje mały zespół 

programistyczny 2Intellect.com S.A. podpisał umowę, na mocy której może świadczyć prace programistyczne na 
zlecenie PC Guard S.A. PC Guard S.A. nie posiada specjalistów, którzy mogliby prowadzić prace programistyczne 
zlecane do wykonania Emitentowi. 
 

Emitent podkreśla, że współpraca z PC Guard S.A. niesie za sobą wiele korzyści, m.in. poprzez dostęp do obecnych i 
potencjalnych klientów PC Guard S.A., możliwość wykonywania dedykowanych zleceń, bieżącą współpracę pomiędzy 
specjalistami obu spółek oraz komplementarny zakres oferowanych usług. 
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Istnieje ryzyko, że warunki na jakich zostały zawarte dotychczasowe transakcje, jak i transakcje które mogą zostać zawarte 
w przyszłości, mogą w trakcje ewentualnej kontroli organów skarbowych zostać uznane za odbiegające od warunków 
rynkowych. Takie działanie ze strony urzędu kontroli skarbowej mogłoby narazić Spółkę na negatywne konsekwencje w 
postaci dodatkowych zobowiązań podatkowych lub innych sankcji. W celu minimalizacji ryzyka związanego z kontrolą ze 
strony Urzędu Skarbowego Emitent prowadzi na bieżąco dokumentację cen transferowych. 
Ponadto w celu ograniczenia ryzyka związanego z transakcjami z podmiotami powiązanymi Zarząd Spółki dąży do ciągłej 
dywersyfikacji źródeł przychodów, czego dowodem jest malejący udział PC Guard S.A. oraz Imagis S.A. w przychodach 
generowanych przez Emitenta. 
 
Kluczowi odbiorcy 
Emitent prowadzi działalność jako dostawca oraz producent oprogramowania i usług z zakresu IT. W dotychczasowej 
historii funkcjonowania Spółki struktura odbiorców była stosunkowo skoncentrowana. W pierwszym roku prowadzonej 
działalności jedynym odbiorcą produktów Emitenta był jeden z założycieli tj. spółka PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu. 
W kolejnych latach struktura przychodów z podziałem na odbiorców uległa rozproszeniu. Struktura odbiorców z 
uwzględnieniem ich udziału w przychodach Emitenta przedstawiona została w tabeli poniżej. 
 

Udział w przychodach (%) 2011* 2012 2013 

PC Guard S.A. 100% 70% 41% 

Imagis S.A. 0% 6% 0% 

Odbiorca 1 0% 21% 35% 

Odbiorca 2 0% 0% 15% 

Odbiorca 3 0% 0% 7% 

Pozostali 0% 3% 2% 

Razem 100% 100% 100% 
Źródło: Emitent 
* Za okres od 18.02.2011 r. do 31.12.2011 r. 

 
Wysoka koncentracja odbiorców w przychodach generowanych przez Spółkę niesie za sobą ryzyko istotnego pogorszenia 
wyników, sytuacji finansowej i perspektyw prowadzonej działalności przez Emitenta w przypadku utraty któregokolwiek z 
nich.  
Zarząd Emitenta stara się ograniczać wymienione ryzyko poprzez ciągłe dywersyfikowanie zarówno źródeł przychodów, 
jak i odbiorców produktów i usług oferowanych przez Spółkę. Efektem podjętych działań jest relatywnie wysoka 
dywersyfikacja przychodów w okresie I-IV kw. 2013 r. (Emitent dokonywał sprzedaży do większej ilości podmiotów) 
względem roku 2012. Ryzyko utraty kluczowych odbiorców jest poniekąd także minimalizowane poprzez fakt, iż PC Guard 
S.A. jest jednym z założycieli Emitenta oraz jest zaangażowany kapitałowo w 2intellect.com S.A.  
Zarząd Emitenta zaznacza, iż wysoka koncentracja odbiorców wynika z krótkiej działalności Emitenta oraz stosunkowo 
niskiej wiedzy o rozwiązaniach business intelligence wśród przedsiębiorstw. Spółka w celu zwiększenia świadomości 
przedsiębiorstw w zakresie rozwiązań business intelligence bierze czynny udział w targach, konferencjach i seminariach 
poświęconych tematyce związanej z oprogramowaniem IT oraz prowadzi prezentacje poświęcone INTELLECT Business 
Intelligence dla potencjalnie zainteresowanych podmiotów. 

6.2. Organizacja Spółki 
Siedziba Spółki mieści się w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 16. Umowa najmu lokalu została zawarta na czas nieokreślony z 
zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Na dzień sporządzenia Dokumentu forma oraz struktura 
zatrudnienia Emitenta przedstawiają się następująco: 
 

Źródło: Emitent 

 

Forma zatrudnienia 2011 2012 2013 

Umowa o pracę 5 7 8 

Umowa o dzieło 1 2 0 

Umowa zlecenie 1 1 1 

Umowa menadżerska 2 2 1 

SUMA 9 12 10 

Dział 2011 2012 2013 

Zarząd 2 2 1 

Administracja 1 1 1 

Programiści 6 7 7 

Sprzedaż i marketing 0 2 1 
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Źródło: Emitent 

 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Spółce nie pozostają jednocześnie w stosunku pracy z żadnym innym pracodawcą (w 
tym z PC Guard S.A.). Wszyscy pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę pracują w ramach pełnego etatu. W 
przypadku umów zlecenia oraz umów menedżerski wymiar świadczonych godzin jest taki sam lub większy niż pełen etat. 

Źródło: Emitent 

 

6.3. Rynek działania Emitenta 
 
2Intellect.com S.A. działa w branży IT jako krajowy producent i dostawca technologii informatycznych wspomagających 
procesy decyzyjne na każdym poziomie zarządzania w przedsiębiorstwie.  
 
Rynek IT w Polsce 
Polski rynek IT odnotował w 2012 roku wzrost wartości o blisko 9%, osiągając ponad 34 mld zł, podczas gdy PKB Polski 
wzrósł zaledwie o 1,9 proc. Znaczący wpływ na wzrost wartości rynku IT w Polsce miało odbicie na rynku 
oprogramowania. Głównymi odbiorcami były w tym wypadku duże przedsiębiorstwa, ale coraz częściej dołączają do nich 
firmy z sektora MŚP oraz jednostki administracji publicznej. Coraz bardziej zauważalna staje się także zmiana w strukturze 
wydatków na IT. Zamiast kupowania najpierw sprzętu komputerowego, a następnie systemów, firmy coraz częściej 
decydują się na bardziej kompleksowe rozwiązania, polegające na połączeniu sprzętu, oprogramowania, ale także usług i 
wsparcia kompetencyjnego. 

 

Źródło: Raport TOP200 Computerworld, "Polski Rynek Teleinformatyczny 2013" 

Wyniki badań przeprowadzonych przez PMR w roku 2013 wskazują, że kluczowa dla dalszego rozwoju branży IT jest 
przede wszystkim sytuacja ekonomiczna w kraju. Respondenci jednoznacznie wskazali, że do głównych barier rozwoju 
rynku IT zaliczyć można negatywną sytuację gospodarczą (wskazana przez 42% respondentów) oraz związane z nią 
ograniczenia w wydatkach firm na IT (wskazane przez 40% respondentów) - co ciekawe w roku poprzedzającym badanie 
bariera ta była najczęściej wymieniana przez respondentów, może więc to świadczyć o poprawie sytuacji finansowej 
spółek uczestniczących w badaniu. 
Pozostałe najczęściej wymieniane kategorie dotyczą już bardziej zróżnicowanych kwestii. Na problemy kadrowo-płacowe 
wskazało 15% respondentów - wiązały się one przede wszystkim ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, 
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wysokimi kosztami pracy oraz ogółem obciążeń podatkowych ograniczających rozwój przedsiębiorstwa. Podobna liczba 
wskazań dotyczyła niskiej świadomości korzyści jakie towarzyszą inwestycjom w IT. 

 
Źródło: Raport PMR 

Segment Biznesowy 
Emitent specjalizuje się w dostarczaniu produktów i usług dla klientów segmentu biznesowego. Według raportu 
przedstawionego przez firmę PMR ponad 75% przychodów na polskim rynku IT generowanych jest właśnie przez ten 
segment. Wydatki segmentu biznesowego w Polsce na IT, po kryzysowym roku 2009, z roku na rok ulegały stabilnemu 
wzrostowi, oscylującemu w granicach 5%. Według danych zawartych w najnowszym raporcie PMR „Rynek IT dla 
segmentu biznesowego w Polsce 2013. Finanse, Telekomunikacja, Przemysł, Utilities, Handel. Prognozy rozwoju na lata 
2013-2016” wartość polskiego rynku IT, bez uwzględnienia wartości przychodów generowanych przez administrację 
publiczną oraz indywidualnych odbiorców, wyniosła na koniec 2012 roku blisko 20 mld zł, co oznacza wzrost o 5,1%, 1,3 
p.p. mniej niż w roku 2011.  

 
Źródło: Raport PMR 

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw, a przez to kapitał na inwestycje mają kluczowe znaczenie dla sytuacji na polskim 
rynku IT i przekładają się na dynamikę całego rynku. Według raportu PMR od roku 2007 do roku 2012 dynamika polskiego 
rynku IT wykazywała podobne tendencje do zmian w segmencie biznesowym, który oddziaływał stabilizująco na rynek IT 
ogółem. Przed rokiem 2009 wzrost na rynku biznesowym znajdował się nieco niżej niż dynamika całego rynku IT w kraju. 
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Ponadto spadek na rynku biznesowym w roku 2009 był nieznacznie mniej dotkliwy. W drugiej połowie 2012 roku doszło 
do niemalże zrównania dynamik rynku IT ogółem i rynku IT dla biznesu na poziomie około 5%. 

 
Źródło: Raport PMR 

Od kilku lat za najwyższe przychody dla dostawców IT odpowiada branża finansowa (banki, parabanki, towarzystwa 
ubezpieczeniowe, biura maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz firmy świadczące usługi leasingowe). Kolejne 
największe pod względem wydatków na IT sektory to: przemysł i telekomunikacja. W ostatnich latach udział trzech 
wspomnianych branż w wartości rynku IT dla segmentu biznesowego cechuje duża stabilność. W 2012 roku ich wydatki na 
IT ukształtowały się na poziomie 46% wartości rynku IT dla segmentu biznesowego oraz prawie jednej trzeciej wartości 
rynku IT ogółem w Polsce. Według analityków PMR w najbliższych latach nakłady służby zdrowia oraz przedsiębiorstw 
użyteczności publicznej mają szansę odnotować jedne z najwyższych dynamik wzrostu. 
 
Rynek Business Intelligence 
Według ekspertów firmy badawczej Gartner wartość globalnych wydatków na oprogramowanie wspierające analizy 
biznesowe oraz raportowanie w roku 2013 będzie o 7% wyższa niż w roku poprzednim. Prognozują oni, że w najbliższych 
latach oprogramowanie klasy Business Intelligence będzie jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku IT. 
Ubiegłoroczna dynamika wzrostu światowych wydatków na oprogramowanie klasy BI wyniosła 16%. Według najnowszych 
prognoz w roku 2013 wartość światowego rynku narzędzi klasy BI wyniesie 13,8 mld USD. Wzrosty na globalnym rynku BI 
mają być także widoczne w kolejnych latach. Do roku 2016 wartość światowych wydatków na oprogramowanie 
wspierające analizy biznesowe oraz raportowanie ma przekroczyć 17,1 mld USD. 
Ponadto analitycy Gartnera spodziewają się utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu na rynku oprogramowania 
biznesowego. Do końca 2016 roku jego wartość może ukształtować się na poziomie przynajmniej 158 mld USD wobec 
115,5 mld USD w roku 2011.  

 

 
 

Źródło: Prognozy firmy Gartner 
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Według szacunków DiS wartość polskiego rynku Business Intelligence osiągnęła w latach 2011-2012 poziom około 400 
mln zł, przy dynamice wzrostu na poziomie ponad 5%. Wzrost ten był jednak stosunkowo niski w porównaniu do okresu 
2009-2010, kiedy w obydwu tych latach rynek rozwiązań BI rósł w tempie kilkunastu procent. Można więc wnioskować, że 
trudna sytuacja finansowa znacznej części przedsiębiorstw sprzyja dynamice rynku. Firmy szukając oszczędności, coraz 
częściej decydują się na inwestycje w rozwiązania Business Intelligence. 
Według Emitenta rok 2013 będzie należał do otwartych systemów, które integrują i komunikują się z oprogramowaniem 
innych dostawców w czasie rzeczywistym. Systemy tego typu gromadzą dane z baz takich jak: CRM, ERP, HR, MPRII i BPM 
w jednej, wspólnej bazie, a następnie wykorzystują je do różnego rodzaju analiz. Do tej pory tego rodzaju rozwiązania były 
zarezerwowane jedynie dla największych firm dysponujących dużymi budżetami na IT. Rosnąca w ostatnich latach 
konkurencja wśród dostawców rozwiązań BI spowodowała, że na rynku pojawiły się przedsiębiorstwa oferujące 
abonamenty. Jedną z takich firm jest właśnie Emitent, który oferuje przedsiębiorstwom udostępnienie systemu BI w 
modelu abonamentowym, bez kosztów związanych z wdrożeniem systemu. 

Rynek ERP w Polsce 

Jednym z rynków, na którym Emitent prowadzi działalność jest rynek systemów ERP (ang. Enterprise Resource Planning, 
Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa). System ERP poprzez system aplikacji informatycznych, może integrować procesy 
przedsiębiorstwa na wszystkich jego szczeblach. ERP przeznaczone jest dla przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i 
usługowych. Program łączy różne obszary działania przedsiębiorstwa, usprawnia przepływ informacji, pozwala 
błyskawicznie odpowiedzieć na zmiany oraz łączy w sobie wszystkie moduły zapewniające bezpieczny przepływ 
potrzebnych informacji pomiędzy działami firmy. Według raportu IDC „Poland Enterprise Application Software Market 
2013 – 2017 Forecast and 2012 Vendor Shares” wartość polskiego rynku systemów wspomagających zarządzanie 
przedsiębiorstwem w 2012 roku nieznacznie zmniejszył się w porównaniu do roku 2011 i wyniósł 237 mln USD. Głównym 
czynnikiem, który negatywnie wpłynął na rynek było spowolnienie gospodarcze w Polsce oraz trudniejszy dostęp do 
funduszy unijnych, co zmusiło przedsiębiorstwa i instytucje z sektora publicznego do ograniczenia inwestycji. Według 
raportu wzrosty w segmencie ERP wrócą nie wcześniej niż w 2014 r. Zmiany w przepisach o VAT, które mają wejść w życie 
z początkiem 2014 r., dynamiczny wzrost sprzedaży rozwiązań w chmurze oraz dotacje z UE na zakup przez 
przedsiębiorstwa rozwiązań IT powinny pozytywnie wpłynąć na wzrost rynku w przyszłym roku. Dlatego IDC oczekuje, że 
w okresie najbliższych pięciu lat rynek systemów do zarządzania będzie rósł średniorocznie o 3,5%. W 2012 r. największą 
część rynku ERP stanowiły systemy do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, jednak ich udział w rynku w ciągu ostatnich 
kilku lat systematycznie się kurczy. Najbardziej dynamicznie rosła natomiast sprzedaż rozwiązań wspomagających analizy 
biznesowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także moduły wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw.  
Największym odbiorcą systemów ERP jest sektor produkcyjny. Mimo że w tym sektorze stopniowo następuje nasycenie, 
jeżeli chodzi o podstawowe moduły, nadal istnieje zapotrzebowanie na bardziej zaawansowane rozwiązania, łatwo 
integrowane z systemami wspomagającymi produkcję oraz zarządzanie cyklem życia produktu. Dla dostawców ERP 
jednym z najbardziej obiecujących sektorów jest sektor energetyki i gazu. Duzi producenci energii szukają rozszerzeń do 
istniejących systemów, wspomagających analizy biznesowe i zarządzanie procesami. Mniejsi dostawcy skupiają swoją 
uwagę na sektorze MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa). Wiele firm z sektor MŚP nie ma wdrożonego systemu 
przepływu informacji łączącego różne obszary działania firmy. Atutem rozwiązań oferowanych przez producenta sytemu 
jest możliwość pracy na programie wynajmowanym w ramach usługi. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się usługi dla 
branży rachunkowej oraz placówek medycznych.  

6.4. Struktura przychodów Emitenta oraz wybrane dane finansowe 

 

Struktura przychodów Emitenta wg oferowanych produktów i usług  

 

Produkt / usługa [zł] 2011 udział 2012 udział  2013 Udział 

Sprzedaż oprogramowania IT 0 0,00% 100 000 13,21% 660 000 37,88% 

Usługi programistyczne / Konsultacyjne 181 362 36,17% 527 166 69,62% 830 180 47,65% 

Business Intelligence 320 000 63,83% 70 000 9,25% 173 000 9,93% 

Usługi wdrożeniowe 0 0,00% 60 000 7,92% 60 000  3,44% 

Pozostałe 0 0,00% 0 0,00% 19 000 1,09% 

Razem 501 362 100,00% 757 166 100,00% 1 742 180 100,00% 

Źródło: Emitent 
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Źródło: Emitent 

Geograficzna struktura przychodów Emitenta 

 

Sprzedaż 
Udział 

2011 2012 2013 

Krajowa 100,00% 100,00% 100,00% 

Zagraniczna 0,00% 0,00% 0,00% 

Źródło: Emitent 

Struktura przychodów Emitenta z uwzględnieniem rodzaju realizowanej waluty 

 

Sprzedaż 
Udział 

2011 2012 2013 

Polski złoty 100,00% 100,00% 100,00% 

Pozostałe 0,00% 0,00% 0,00% 

Źródło: Emitent 

Wybrane dane finansowe  

 

Wyszczególnienie [zł] 2011 2012 2013 

Aktywa trwałe 13 688,84 66 471,25 103 615,71 

Wartości niematerialne i prawne 9 881,73 41 073,20 33 166,68 

Rzeczowe aktywa trwałe 2 004,55 18 579,29 16 062,54 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 802,56 6 818,76 54 386,49 

Aktywa obrotowe 791 579,63 792 671,49 1 782 533,10 

Zapasy 119 268,29 478 132,35 785 443,10 

Należności krótkoterminowe, w tym: 404 256,04 96 621,50 188 455,36 

- od jednostek powiązanych 403 612,20 86 346,00 103 320,00 

Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 263 379,70 197 573,10 807 124,17 

- w jednostkach powiązanych 250 000,00 0,00 0,00 

- w pozostałych jednostkach 0,00 160 586,30 0,00 

47,65% 

37,88% 

9,93% 
3,44% 1,09% 

Struktura przychodów Emitenta za 2013 r. 

Sprzedaż oprogramowania IT

Usługi programistyczne / konsultacyjne

Business Intelligence

Usługi wdrożeniowe

Pozostałe
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 - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13 379,70 36 986,80 807 124,17 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 675,60 20 344,54 1 510,47 

Kapitał własny 696 583,20 763 745,21 1 511 820,03 

Kapitał podstawowy 600 000,00 600 000,00 1 100 000,00 

Rezerwy na zobowiązania 122,33 16 029,55 249 390,16 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 180 562,94 77 927,98 74 938,62 

Suma bilansowa 805 268,47 859 142,74 1 886 148,81 

Źródło: Emitent 

Wyszczególnienie [zł] 2011* 2012 2013 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: 501 362,00 757 166,00 1 742 180,00 

- od jednostek powiązanych 501 362,00 527 166,00 728 380,00 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 285 794,00 637 790,50 1 040 188,07 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 215 568,00 389 375,50 701 991,93 

Koszty sprzedaży 17 158,67 99 861,71 209 964,54 

Koszty ogólnego zarządu 83 938,00 219 633,76 197 546,85 

Zysk (strata) ze sprzedaży 114 470,63 69 880,03 294 480,54 

Pozostałe przychody operacyjne 2,41 3,06 2,25 

Pozostałe koszty operacyjne 0,10 0,26 0,10 

EBIT [Zysk (strata) z działalności operacyjnej] 114 472,94 69 882,83 294 482,69 

Amortyzacja 4 894,38 17 076,66 16 314,27 

EBITDA [Zysk (strata) z działalności operacyjnej + amortyzacja] 119 367,32 86 959,49 310 796,96 

Przychody finansowe 4 845,03 13 957,05 2 071,70 

Koszty finansowe 0,00 0,00 2,51 

Zysk (strata) brutto 119 317,97 83 839,88 296 551,88 

Zysk (strata) netto 96 583,20 67 162,01 239 362,82 

 

Źródło: Emitent, * dane za okres od 18.02.2011 r. do 31.12.2011 r. 

 

Wyszczególnienie [zł] 2011 2012 2013 

Liczba akcji/udziałów na koniec okresu [szt.] 4 000 4 000 2 200 000 

Zysk netto na akcję/udział 24,15 16,79 0,11 

Wartość księgowa na akcję/udział 174,15 190,94 0,69 

Źródło: Emitent 
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Źródło: Emitent 

6.5. Strategia rozwoju Emitenta 
Strategia Emitenta jako producenta i dostawcy technologii informatycznych koncentruje się na wzroście wartości Spółki, 
budowie wartości marki 2INTELLECT oraz osiąganiu wyników finansowych satysfakcjonujących akcjonariuszy. 
 
Spółka zamierza osiągnąć powyższe cele poprzez: 
 

 stałą rozbudowę i rozwój o nowe moduły systemu INTELLECT BI, 

 zwiększenie udziału rynkowego w obszarze oprogramowania klasy Business Intelligence, 

 efektywne wykorzystanie wiedzy, doświadczenia i kompetencji pracowników w budowie i wdrażaniu systemów 
wspomagających zarządzanie w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. 

 
Emitent zamierza koncentrować swoją działalność na dalszym rozwoju oprogramowania INTELLECT Business Intelligence i 
zdobywaniu udziału w polskim rynku rozwiązań tego typu. Z uwagi na stosunkowo krótki okres działalności Spółki, Emitent 
w celu zachowania stabilnej sytuacji finansowej będzie kontynuował realizację usług z zakresu sprzedaży oprogramowania 
IT, usług programistycznych, konsultacyjnych i wdrożeniowych w wymiarze pozwalającym na rozwój i umocnienie pozycji 
rynkowej produktu Business Intelligence. 
Emitent zmierza wykorzystać obecny korzystny trend na rynku rozwiązań IT dla segmentu biznesowego w Polsce. 
Rozwiązania oferowane przez Spółkę nie są nową i nieznaną koncepcją, jednak do tej pory wykorzystywane były głównie 
przez duże przedsiębiorstwa, posiadające specjalne budżety na ten cel. Obecnie po tego typu narzędzia coraz częściej 
sięgają średniej wielkości przedsiębiorstwa, co w konsekwencji doprowadziło do spadku ich cen i wzrostu ich dostępności. 
Emitent wprowadził możliwość nabycia licencji na zasadach opłacenia abonamentu za wykorzystanie systemu klasy 
Business Intelligence. Strategia Spółki zakłada, że brak konieczności dokonywania dużej inwestycji na rzecz stałej opłaty za 
wdrożenie może spotkać się z zainteresowaniem mniejszych przedsiębiorstw.  
Najistotniejszą przewagą konkurencyjną Emitenta jest fakt, iż jako producent posiada istotną przewagę nad 
dystrybutorami zagranicznego oprogramowania, polegającą na możliwości dowolnej jego modyfikacji i dostosowania 
systemu do wszystkich potrzeb klienta. Jednocześnie system został przygotowany tak, by do minimum ograniczyć koszty 
wdrożenia i dalszej jego eksploatacji. 

 
Cele emisyjne  

 

 Cele emisyjne 
Przewidywane 

nakłady 
Planowany termin 

realizacji 
Marketing – wsparcie procesów sprzedaży i organizacji kanałów 
dystrybucji, w tym usług PR (organizacja konferencji, warsztatów, 
reklama, materiały reklamowe itp.). 

Do 200 tys. zł I półrocze 2014 r. 

Rozwój systemu BI – stworzenie kolejnych modułów systemu, 
dokończenie prac nad wersją – w tym rozwiązaniem na tablety. 

Do 200 tys. zł I półrocze 2014 r. 

Rozwój systemu BI  – projekty badawcze i rozwój nowych modułów w 
ramach budowania aplikacji eksperckiej. 

Do 200 tys. zł II półrocze 2014 r. 
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Źródło: Emitent 

7. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji 

kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w 

Dokumencie Informacyjnym. 

 
 

Pozycja [zł] 2012  

Urządzenia techniczne i maszyny 22 842,87  

Wartości niematerialne i prawne 42 000,00 

Razem 64 842,87 
Źródło: Emitent 

 
Powyższe inwestycje w aktywa trwałe poniesione zostały na: 
 

 oprogramowanie systemowe i dziedzinowe (c#, systemy operacyjne, Dev Express, itp.), 

 zakup komputerów. 
 
W okresie objętym sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym Emitent nie prowadził 
innych znaczących inwestycji. 

8. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, 

arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć 

istotne znaczenie dla działalności Emitenta 

 
Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie ugodowe, 
arbitrażowe ani egzekucyjne, którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 

 

9. Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, 

postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w 

toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą 

wystąpić według wiedzy emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w 

niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta 

 
Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta ani też z jego wniosku nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie 
przed organami rządowymi, postępowanie sądowe, ani arbitrażowe, które miało lub będzie mieć istotny wpływ na 
sytuację finansową Emitenta. 
 
 

10. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec 

posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z 

kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 
Nie istnieją zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów 
finansowych. 
 

11. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na 

wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniami finansowymi, 

zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym 
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Za okres objęty sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym nie wystąpiły żadne 
nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wynik z działalności gospodarczej Emitenta. 
 

12. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i 

finansowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały 

po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w Rozdziale V 
 
W dniu 15.02.2013 r. Emitent złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w 
indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów 
uzyskania przychodu wydatków związanych z wytworzeniem programów komputerowych. W dniu 8.05.2013 r. Emitent 
otrzymał od Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu indywidualną interpretację, która za zasadne uznała potrącanie w roku, 
w którym zostały poniesione, kosztów związanych z tworzeniem we własnym zakresie programów komputerowych.  W 
związku z tym, iż Emitent nie ujmował wspomnianych kosztów wytworzenia we własnym zakresie oprogramowania 
komputerowego jako kosztów podatkowych, Zarząd złożył w dniu 2.09.2013 r. wniosek o zwrot nadpłaty podatku. 
Wnioskowana kwota zwrotu wynosi 42,5 tys. zł. Ponadto należy zaznaczyć, iż w związku ze złożonym wnioskiem o zwrot 
nadpłaconych środków, Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce dokonał w dniach 27.09.2013 r., 2.10.2013 r., 3.10 2013 r. oraz 
9.10.2013 r. kontroli podatkowej w Spółce. Wspomniana kontrola nie wykazała żadnych istotnych uchybień ze strony 
Emitenta. Zwrot nadpłaty podatku nastąpił w IV kwartale 2013 r. 
 
W okresie od 4.10.2013 r. do 8.10.2013 r. Emitent przeprowadził prywatną ofertę sprzedaży 1.000.000 akcji serii B, z 
tytułu której pozyskał 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych). Środki pozyskane z emisji przeznaczone zostaną na 
działania marketingowe oraz rozwój systemu Business Intelligence. 
 
 

13. Dane o osobach zarządzających i osobach nadzorujących oraz strukturze własności 

13.1. Organy zarządzające i nadzorujące Emitenta 

 

Dan e o  Cz łon kac h Zarz ąd u  Emi te nt a  

Zarząd został powołany Aktem przekształcenia spółki 2Intellect.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Poznaniu w spółkę akcyjną 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Akt Notarialny z dnia 14.12.2012 r., 
Repertorium A numer 7495/2012). Członkowie Zarządu zostali powołani na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 lat. 
Mandaty członków Zarządu wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 
rok 2016.  

 
Dariusz Grześkowiak  –  P rez e s  Zarzą d u  
 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką 
dana osoba została powołana, 
 
Dariusz Grześkowiak – Prezes Zarządu, kadencja członka Zarządu upływa 14.12.2017 r., mandat wygasa po odbyciu 
Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2016 rok. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 
 
Absolwent Politechniki Poznańskiej w Poznaniu. Jeden z twórców PC Guard S.A., spółki wytwarzającej oprogramowanie 
klasy ERP notowanej na rynku regulowanym GPW. Od 2000 roku do 2012 nieprzerwanie Wiceprezes Zarządu oraz Prezes 
Zarządu spółki PC Guard S.A.  
Autor publikacji naukowych, uczestnik projektów naukowych związanych ze statystyczną kontrolą procesów 
produkcyjnych. 
Lider projektu oraz główny architekt rozwiązania ERP będącego głównym produktem autorskim firmy PC Guard S.A. 
Główny architekt rozwiązania workflow będącego autorskim produktem firmy PC Guard S.A. 
Lider projektu oraz główny architekt rozwiązania klasy business intelligence będącego głównym produktem autorskim 
firmy 2Intellect.com S.A. 
 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta,  
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Prokurent PC Guard S.A., spółki wytwarzającej oprogramowanie klasy ERP notowanej na rynku regulowanym GPW. 
 
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem 
organów zarządzających  lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w 
organach lub jest nadal wspólnikiem, 
 
2012 r. – nadal  PC Guard S.A. – Prokurent 
2005 r. – 2012 r.  PC Guard S.A. – Prezes Zarządu 
2006 r. – 2011 r.  Genesis Energy S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2011 r. – nadal  Imagis S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2010 r. – 2010 r.  Notebooki.pl S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
 
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba  została skazana za przestępstwa oszustwa 
w okresie co najmniej ostatnich pięciu  lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka  
otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub  nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 
 
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich 
pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub  
nadzorczego, 
 
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do 
podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 
 
g) informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz 
czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 
 
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
Jest prokurentem PC Guard S.A. spółki wytwarzającej oraz wdrażającej oprogramowanie klasy ERP. W niektórych bardzo 
wąskich aspektach działalność PC Guard S.A. może być konkurencyjna (co wynika z przenikania się niektórych kompetencji 
systemów ERP oraz systemów BI ), jednak PC Guard S.A. jest znaczącym akcjonariuszem 2Intellect.com S.A.  
 
h) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 
 
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 
Dan e o  cz łon kac h Ra dy  Na dzorcz ej  E mi te nt a  
Pan Mariusz Bławat oraz Pan Wojciech Skiba powołani zostali w skład Rady Nadzorczej Spółki Aktem przekształcenia 
spółki 2Intellect.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w spółkę akcyjną 2Intellect.com 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Akt Notarialny z dnia 14.12.2012 r., Repertorium A numer 7495/2012). 
Pan Marcin Grześkowiak powołany został do Rady Nadzorczej na mocy Uchwały ZWZA nr 10/2013 z dnia 28 czerwca  
2013 r. (Akt Notarialny z dnia 28.06.2013 r., Repertorium A 3708/2013). 
Pan Rafał Nolbert oraz Pani Barbara Badora zostali powołani do Rady Nadzorczej na mocy Uchwały NWZA nr 2 oraz nr 3 z 

dnia 9 sierpnia 2013 r. (Akt notarialny z dnia 9.08.2013 r., Repertorium A 4603/2013). 

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2014. 
 
Skład osobowy Rady Nadzorczej Emitenta: 
 
Mariusz Bławat –  P rzewo dn icząc y  Ra dy  Na dzorcz ej  
 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką 
dana osoba została powołana, 
 



  Dokument Informacyjny 2Intellect.com S.A. 

Strona | 60 

 

Mariusz Bławat – Przewodniczący Rady Nadzorczej, kadencja członków Rady Nadzorczej upływa 14.12.2015 r., mandat 
wygasa po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2014. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 
 
Mariusz Bławat swoją karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. Twórca wielu koncepcji rozwiązań biznesowych. Uczestnik i 
kierownik kilkudziesięciu wdrożeń projektów. Od roku 1995 do 2000 r. prowadził działalność programistyczną oraz 
wdrożeniową w formie spółki cywilnej. Z firmą PC Guard SA związany od roku 2000. W 2012 roku został Prezesem Zarządu 
PC Guard S.A. Ponadto jest członkiem Rady Nadzorczej spółki zależnej PC Guard S.A. - Imagis  S.A.  z siedzibą w Warszawie, 
2intellect.com Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, oraz w spółce notebooki.pl S.A. 
 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta,  

 
Pan Mariusz Bławat pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce 2intellect.com S.A. Prokurent PC Guard 
S.A., spółki wytwarzającej oprogramowanie klasy ERP notowanej na rynku regulowanym GPW. 
 
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem 
organów zarządzających  lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w 
organach lub jest nadal wspólnikiem, 
 
2011 r. – nadal   Notebooki.pl S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2012 r. – nadal  PC Guard S.A. – Prezes Zarządu 
2010 r. – 2012 r.  CS Finanse Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 
2009 r. – 2011 r.  Prolog Spółka z  o.o. – Prezes Zarządu 
2011 r. – 2012 r.  2Intellect.com S.A. – Członek Zarządu 
2010 r. – 2012 r.   Casus Service Sp. z o.o. (dawniej 4Intellect.com Sp. z o.o.) – Prezes Zarządu 

 
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa 
w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka 
otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 
 
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich 
pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub  
nadzorczego, 
 
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do 
podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 
 
g) informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz 
czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 
 
Pan Mariusz Bławat nie prowadzi działalności konkurencyjnej. Jest Prezesem Zarządu PC Guard S.A. spółki wytwarzającej 
oraz wdrażającej oprogramowanie klasy ERP. W niektórych bardzo wąskich aspektach działalność PC Guard S.A. może być 
konkurencyjna (co wynika z przenikania się niektórych kompetencji systemów ERP oraz systemów Business Intelligence), 
jednak PC Guard S.A. jest znaczącym akcjonariuszem 2Intellect.com S.A., co ogranicza zakres konkurencyjności. 
 
h) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 
 
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 
Marcin Grześkowiak –  Cz ło ne k R ad y  Na dzorcz ej  

 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką 
dana osoba została powołana, 
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Marcin Grześkowiak – Członek Rady Nadzorczej, kadencja Członków Rady Nadzorczej upływa 14.12.2015 r., mandat 
wygasa po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2014. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 
 
Absolwent matematyki oraz informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2005 roku do 2006 
programista rozwiązania ERP będącego głównym produktem autorskim firmy PC Guard S.A. 
Od 2006 roku do chwili obecnej Lider Zespołu Programistów, a później Manager Projektu zintegrowanego systemu 
wspomagającego prowadzenie małych i średnich firm. 
 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta,  
 
Project Manager w firmie PC Guard S.A., spółki wytwarzającej oprogramowanie klasy ERP notowanej na rynku 
regulowanym GPW. 
 
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem 
organów zarządzających  lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w 
organach lub jest nadal wspólnikiem, 
 
W okresie ostatnich trzech lat wskazana osoba nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo 
wspólnikiem. 
 
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa 
w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka 
otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 
 
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich 
pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub  
nadzorczego, 
 
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do 
podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 
 
g) informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz 
czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 
 
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
h) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 
 
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 
 
Wojciech Skiba –  Cz ło ne k R ad y  Na dzorcz ej  

 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką 
dana osoba została powołana, 
 
Wojciech Skiba – Członek Rady Nadzorczej, kadencja Członków Rady Nadzorczej upływa 14.12.2015 r., mandat wygasa po 
odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2014. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 
 
Zarządzanie operacyjne: 
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prowadzenie i nadzór wszystkimi sprawami organizacji (sp. z o.o., akcyjne o profilu produkcyjnym, usługowym, sieci  
franczyzowe) reorganizacja struktur, odpowiedzialność za sprawy finansowe, działania marketingowe, zaopatrzenie, 
zapewnienie płynności sprzedaży i produkcji, outsourcing procesów. 
 
Rozwój biznesu: 
planowanie i wdrażanie strategii rozwoju organizacji, inicjowanie nowych obszarów rozwoju, pozyskiwanie inwestorów/ 
partnerów biznesowych, negocjowanie umów. 
 
Zarządzanie zespołami: 
koordynowanie pracy zespołów o strukturze rozproszonej, partnerów współpracujących (outsourcing, franczyza), 
budowanie zespołu, motywowanie, tworzenie systemu wynagradzania, delegowanie zadań, ocena wyników pracy, 
współpraca ze związkami zawodowymi. 
 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta,  
  
Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta. 
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem 
organów zarządzających  lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w 
organach lub jest nadal wspólnikiem, 
 
2012 r. – nadal  Genesis Energy S.A. – Prezes Zarządu 
2011 r.  – 2012 r.  Genesis Energy S.A. – Członek Zarządu 
2008 r. – 2011. r.  Genesis Energy S.A. – Prezes Zarządu 
2012 r. – nadal  Zastal Wagony S.A. – Wiceprezes Zarządu 
2013 r. – nadal  PC Guard S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2008 r. – 2012 r.  PC Guard S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2012 r. – 2013 r.  Eko-Polmed Sp. z  o.o. – Członek Zarządu 
2012 r. – nadal  Landex Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 
2012 r. – nadal  Zastal Wagony Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 
 
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba  została skazana za przestępstwa oszustwa 
w okresie co najmniej ostatnich pięciu  lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka  
otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub  nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 
 
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich 
pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub  
nadzorczego, 
 
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do 
podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 
 
g) informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz 
czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 
 
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej.  
 
Jest Członkiem Rady Nadzorczej PC Guard S.A. spółki wytwarzającej oraz wdrażającej oprogramowanie klasy ERP. W 
niektórych bardzo wąskich aspektach działalność PC Guard S.A. może być konkurencyjna co wynika z przenikania się 
niektórych kompetencji systemów ERP oraz systemów BI), jednak PC Guard S.A. jest znaczącym akcjonariuszem 
2Intellect.com S.A.  
 
h) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 
 
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 
Rafał Nolbert –  Cz ło ne k R ad y  Na dzorcz ej  
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a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką 
dana osoba została powołana, 
 
Rafał Nolbert – Członek Rady Nadzorczej, kadencja Członków Rady Nadzorczej upływa 14.12.2015 r., mandat wygasa po 
odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2014. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 
 
W dotychczasowej karierze zawodowej pracował na stanowiskach: handlowiec, pracownik banku, pracownik biura 
rachunkowego, oraz pracownik agencji spedycyjnej. Zdobył doświadczenie z zakresu handlu, bankowości, rachunkowości, 
a także logistyki. 
 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta,  
  
Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta. 
 
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem 
organów zarządzających  lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w 
organach lub jest nadal wspólnikiem, 
 
2011 r. – nadal  Prolog Sp. z o.o., Prezes Zarządu 
2012 r. – nadal  CS Finanse Sp. z o.o., Prezes Zarządu 
 
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba  została skazana za przestępstwa oszustwa 
w okresie co najmniej ostatnich pięciu  lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka  
otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub  nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 
 
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich 
pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub  
nadzorczego, 
 
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do 
podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 
 
g) informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz 
czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 
 
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
h) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 
 
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 

Barbara Badora –  Cz ło ne k R ad y  Na dzorcz ej  

 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką 
dana osoba została powołana, 
 
Barbara Badora  – Członek Rady Nadzorczej, kadencja Członków Rady Nadzorczej upływa 14.12.2015 r., mandat wygasa 
po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2014. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 
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Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, wydział neofilologii, komunikacja i zarządzanie zasobami 
informacji. 
 
Absolwentka Wyższej  Szkoły Języków Obcych w Poznaniu, filologia angielska z dziennikarstwem. 
 
W chwili obecnej Master Data Specialist w Carlsberg Accounting Service Centre. 
 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta,  
  
Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta. 
 
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem 
organów zarządzających  lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w 
organach lub jest nadal wspólnikiem, 
 
W okresie ostatnich trzech lat wskazana osoba nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo 
wspólnikiem. 
 
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba  została skazana za przestępstwa oszustwa 
w okresie co najmniej ostatnich pięciu  lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka  
otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub  nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 
 
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich 
pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub  
nadzorczego, 
 
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do 
podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 
 
g) informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz 
czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 
 
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
h) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 
 
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 

13.2. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta 
 
Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego z wyszczególnieniem akcjonariuszy 
posiadających ponad 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA: 
 

Akcjonariat 
Akcje 

Razem akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach 
Seria A Seria B 

PC Guard S.A. 600.000 - 600.000 27,27% 600.000 27,27% 

CS Finanse Sp. z o.o. 160.000 - 160.000 7,27% 160.000 7,27% 

Karol Kurzawski 160.000 - 160.000 7,27% 160.000 7,27% 

Beata Grześkowiak 280.000 - 280.000 12,73% 280.000 12,73% 
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Dariusz Grześkowiak - 125.000 125.000  5,68% 125.000 5,68% 

Mariusz Bławat - 125.000 125.000 5,68% 125.000 5,68% 

Pozostali* - 750.000 750.000 34,09% 750.000 34,09% 

Razem 1.200.000 1.000.000 2.200.000 100,00% 2.200.000 100,000% 

Źródło:Emitent 

*w tym Animator 

Wprowadzane do obrotu akcje serii A i akcje serii B są w posiadaniu 23 osób fizycznych i prawnych. Spośród tych osób, 17 

osób, posiadających 34,09% wprowadzanych akcji Emitenta, spełnia warunki określone w par. 3 ust. 1 pkt 6) Regulaminu 

ASO, to jest nie posiada więcej niż 5% ogólnej liczby głosów i nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami  

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). 
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V. Sprawozdania finansowe 
 

1. Dane finansowe Emitenta za IV kwartał 2013 r. – w zakresie określonym w § 5 ust. 

4.1 i 4.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

 

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

1. Bilans jednostkowy 

Pozycja bilansu [zł] 31-12-2013 30-09-2013 31-12-2012 30-09-2012 

A. AKTYWA TRWAŁE 103 615,71  97 042,27  66 471,25  72 485,10  

  I. Wartości niematerialne i 
prawne 

33 166,68  34 416,65  41 073,20  44 067,06  

  II. Rzeczowe aktywa trwałe 16 062,54  18 127,45  18 579,29  18 266,36  

  III. Należności długoterminowe 0,00  0,00  0,00  0,00  

  IV. Inwestycje długoterminowe 0,00  0,00  0,00  0,00  

   V. Długoterminowe aktywa 
finansowe 

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

  V. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

54 386,49  44 498,17  6 818,76  10 151,68  

B. AKTYWA OBROTOWE 1 782 533,10  1 195 547,30  792 671,49  846 433,39  

  I. Zapasy 785 443,10  733 986,60  478 132,35  397 632,14  

  II. Należności krótkoterminowe 188 455,36  141 533,43  96 621,50  41 820,00  

  III. Inwestycje krótkoterminowe 807 124,17  318 737,27  197 573,10  387 159,81  

  IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

1 510,47 1 290,00 20 344,54 19 821,44 

Aktywa razem : 1 886 148,81  1 292 589,57  859 142,74  918 918,49  

 

Pozycja bilansu [zł] 31-12-2013 30-09-2013 31-12-2012 30-09-2012 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 511 820,03  1 000 041,22  763 745,21  774 239,08  

  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 100 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 

  II. Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy 

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

  III. Udziały (akcje) własne 0,00  0,00  0,00  0,00  

  IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 172 457,21 163 745,21 96 583,20  96 583,20  

  V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny 

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

  VI. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe 

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

  VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00  0,00  0,00  0,00  

  VIII. Zysk (strata) netto 239 362,82 236 296,01 67 162,01 77 655,88 

  IX. Odpisy z zysku netto w ciągu 
roku obrotowego 

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

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOW. 

374 328,78  292 548,35  95 397,53  144 679,41  

  I. Rezerwy na zobowiązania 249 390,16  209 039,35  16 029,55  38 088,55  

  II. Zobowiązania długoterminowe 0,00  0,00  0,00  0,00  

  III. Zobowiązania 
krótkoterminowe 

74 938,62  83 509,00  77 927,98  106 590,86  

  IV. Rozliczenia międzyokresowe 50 000,00  0,00  1 440,00  0,00  

Pasywa razem   : 1 886 148,81  1 292 589,57  859 142,74  918 918,49  
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2. Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny 

 

Pozycja rachunku zysków i strat [zł] 
01.01.2013-
31.12.2013 

01.10.2013-
31.12.2013 

01.01.2012-
31.12.2012 

01.10.2012-
31.12.2012 

A. PRZYCH. ZE SPRZ. PROD., TOW. I MAT., 
w tym: 

1 742 180,00 287 500,00 757 166,00  114 350,00  

     - od jednostek powiązanych 728 380,00 126 000,00 527 166,00 69 350,00 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Przychody netto ze sprzedaży usług 1 063 180,00 268 500,00 757 166,00 114 350,00 

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
mater. 

679 000,00 19 000,00 0 0,00 

B. KOSZTY SPRZED. PROD., TOW. I MAT., 
w tym: 

1 040 188,07 174 105,50 367 790,50  56 431,58  

     - jednostkom powiązanym 0,00 0,00 0,00 0,00 

I. Koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów 

470 388,07 190 105,50 367 790,50 56 431,58 

II. Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 

569 800,00 -16 000,00 0,00 0,00 

C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 701 991,93 113 394,50 389 375,50  57 918,42  

D. KOSZTY SPRZEDAŻY 209 964,54 66 401,23 99 861,71 9 539,36 

E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU 197 546,85 44 036,80 219 633,76 62 905,56 

F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY 294 480,54 2 956,47 69 880,03  -14 526,50  

G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 2,25 0,73 3,06  -0,04  

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

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

II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Inne przychody operacyjne 2,25 0,73 3,06 -0,04 

H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 0,10 0,00 0,26  0,13  

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

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

II. Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych 

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

III. Inne koszty operacyjne 0,10 0,00 0,26 0,13 

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ 

294 482,69 2 957,20 69 882,83  -14 526,67  

J. PRZYCHODY FINANSOWE 2 071,70 0,00 13 957,05  2 646,57  

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Odsetki, w tym: 2 071,70 0,00 13 957,05 2 646,57 

     - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 -10 693,14 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 

K. KOSZTY FINANSOWE 2,51 1,97 0,00  0,00  

I. Odsetki, w tym: 2,51 1,97 0,00 0,00 

     - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 

L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. 
GOSPODARCZEJ 

296 551,88 2 955,23 83 839,88  -11 880,10  

M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH 0,00 0,00 0,00  0,00  

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 
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N. ZYSK (STRATA) BRUTTO 296 551,88 2 955,23 83 839,88  -11 880,10  

O. PODATEK DOCHODOWY 57 189,06 -111,58 16 677,87 -1 386,23 

P. POZOSTAŁE OBOWIĄZK. ZMNIEJSZENIA 
ZYSKU 

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

N. ZYSK (STRATA) NETTO 239 362,82 3 066,81 67 162,01  -10 493,87  

 

3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

 

Pozycja sprawozdania ze zmian w 
kapitale własnym [zł] 

01.01.2013-
31.12.2013 

01.10.2013-
31.12.2013 

01.01.2012-
31.12.2012 

01.10.2012-
31.12.2012 

I. Kapitał własny na początek okresu 
(BO) 

763 745,21  1 000 041,22  696 583,20  696 583,20  

- korekty błędów podstawowych         

I.a. Kapitał własny na początek 
okresu (BO), po korektach 

763 745,21  1 000 041,22  696 583,20  696 583,20  

1. Kapitał podstawowy na początek 
okresu 

600 000,00  600 000,00  600 000,00  600 000,00  

1.2 Kapitał podstawowy na koniec 
okresu 

1 100 000,00  1 100 000,00  600 000,00  600 000,00  

2. Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy na początek okresu 

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

2.2 Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy na koniec okresu 

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

3. Udziały własne na początek okresu 0,00  0,00  0,00  0,00  

3.1 Udziały własne na koniec okresu 0,00  0,00  0,00  0,00  

4. Kapitał zapasowy na początek 
okresu 

96 583,20  163 745,21  0,00  96 583,20  

4.2 Stan kapitału zapasowego na 
koniec okresu 

172 457,21  172 457,21  96 583,20  96 583,20  

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na 
początek okresu 

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

5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na 
koniec okresu 

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

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na 
początek okresu 

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

6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na 
koniec okresu 

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

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

67 162,01  236 296,01  96 583,20  77 655,88  

7.7 Zysk (strata)  z lat ubiegłych na 
koniec okresu 

0,00  236 296,01  0,00  77 655,88  

8. Wynik netto 239 362,82  3 066,81  67 162,01  -10 493,87  

II. Kapitał własny na koniec okresu 
(BZ) 

1 511 820,03  1 511 820,03  763 745,21  763 745,21  

III. Kapitał własny (po 
uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku lub pokrycia straty) 

1 511 820,03  1 511 820,03  763 745,21  763 745,21  

 

4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 

 

Pozycja sprawozdania z przepływów 
pieniężnych [zł] 

01.01.2013-
31.12.2013 

01.10.2013-
31.12.2013 

01.01.2012-
31.12.2012 

01.10.2012-
31.12.2012 

A. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności operacyjnej  

        

I. Zysk (strata) netto 239 362,82 3 066,81 73 004,01 -4 651,87 

II. Korekty razem -134 701,94 -23 389,94 -77 338,49 -174 865,11 
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III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

104 660,88 -20 323,13 -4 334,48 -179 516,98 

B. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności inwestycyjnej  

        

I. Wpływy 162 658,00 0,00 103 370,75 92 060,27 

II. Wydatki -5 891,00 0,00 -75 429,17 -104 776,57 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

156 767,00 0,00 27 941,58 -12 716,30 

C. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności finansowej  

        

I. Wpływy 508 712,00 508 712,00 0,00 0,00 

II. Wydatki -2,51 -1,97 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej  

508 709,49 508 710,03 0,00 0,00 

D. Przepływy pieniężne netto razem 770 137,37 488 386,90 23 607,10 -192 233,28 

E. Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych, w tym: 

770 137,37 488 386,90 23 607,10 -192 233,28 

F. Środki pieniężne na początek okresu 36 986,80 318 737,27 13 379,70 229 220,08 

G. Środki pieniężne na koniec okresu  807 124,17 807 124,17 36 986,80 36 986,80 

 

 

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH 
STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI 

Podstawą do sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego są przepisy Ustawy o rachunkowości oraz przyjęta 
przez Emitenta polityka rachunkowości. 

Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Emitenta zostały przedstawione poniżej: 

Aktywa trwałe - środki trwałe 
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w cenach ich nabycia lub kosztach poniesionych 
na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują 
ulepszenia lub przedłużenia okresu użytkowania środka trwałego są ujmowane jako koszty w momencie ich 
poniesienia; istotne remonty zwiększają wartość środka trwałego.  
Ewidencję środków trwałych prowadzona jest z podziałem na grupy rodzajowe wg klasyfikacji GUS. 

Ewidencję środków trwałych do kont środków trwałych prowadzi się w porządku chronologicznym, natomiast 
rozchody odnotowuje się w odpowiednich pozycjach anulując jednocześnie ich numery inwentarzowe.  

Powołując się na art. 4 ust. 4 Ustawy o rachunkowości dotyczący możliwości stosowania uproszczeń oraz na art. 
32 ust. 2 przyjmuje się następujące ustalenia: 

- do środków trwałych własnych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych,  jak i ich ulepszeń, zalicza się 
odpowiednio składniki majątku lub nakłady o jednostkowej wartości powyżej 3 500 złotych.  
Tak zdefiniowane środki trwałe oraz ich ulepszenia o jednostkowej wartości początkowej powyżej 3.500 zł 
objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. 

 Rejestry środków trwałych prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego. 
Środki trwałe umarzane są podatkowo w oparciu o prowadzone komputerowo tabele amortyzacyjne, 
sporządzone z uwzględnieniem stawek amortyzacyjnych zgodnych z załącznikiem do Ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Dopuszcza się stosowanie amortyzacji jednorazowej na 
podstawie art. 16k ust. 7 w/w ustawy wg potrzeb.  

 
Bilansowo odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na poziomie stawek  amortyzacyjnych dla wszystkich grup 
środków trwałych (za wyjątkiem gruntów) na poziomie stawek amortyzacyjnych w załączniku o podatku 
dochodowym. 
Odpisu aktualizacyjnego dokonuje się w przypadku kiedy środek trwały przestanie być kontrolowany przez 
jednostkę z powodu jego planowanej likwidacji lub gdy nie przynosi spodziewanych efektów. O jego wysokości 
decyduje kierownik jednostki, jednak nie może być ona niższa od ceny sprzedaży netto tego środka trwałego. 
 
Aktywa trwałe – wartości niematerialne i prawne 
Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych, które prowadzone są w podziale na ich tytuły, 
ustalana jest według cen nabycia, bądź kosztu wytworzenia. 
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Powołując się na art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości dotyczący stosowania uproszczeń oraz art.33 ust.1 w/w 
ustawy przyjmuje się następujące ustalenia : 
- do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się te tytuły których jednostkowa wartość przekracza 3.500 zł. 
Umorzenie wartości początkowej wnip dokonywane jest w oparciu o prowadzone komputerowo tabele 
amortyzacyjne, sporządzone z uwzględnieniem stawek amortyzacyjnych zgodnych z Ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (bilansowo i podatkowo). Jedynie w przypadku 
programów komputerowych oraz licencji oprogramowania okres amortyzacji bilansowej jest inny niż wynikałoby 
to z Ustawy. 

 
Aktywa trwałe – inne uregulowania 
Poprawność przyjętych do planu bilansowej amortyzacji okresów używania i innych danych powinna być 
okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę rocznych stawek i kwot odpisów amortyzacyjnych, 
stosowanych w roku bieżącym i w następujących po weryfikacji latach obrotowych. 
Udziały, akcje i długoterminowe papiery wartościowe wycenia się według ceny nabycia albo zakupu (jeżeli 
koszty transakcji są nieistotne), nie wyższej od ceny sprzedaży netto, pomniejszonej o odpisy spowodowane 
trwałą utratą ich wartości.  
Wartość rozpoczętych inwestycji wycenia się w wysokości kosztów poniesionych na nabycie lub wytworzenie 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które powstaną  w wyniku zakończenia inwestycji. 
 
Aktywa obrotowe 
Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych przeliczane 
są na dzień bilansowy według średniego kursu NBP z tego dnia dla danej waluty. 
Udzielone pożyczki w walucie krajowej wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości wymaganej zapłaty z 
zachowaniem ostrożności. Kredyty bankowe w walutach obcych na dzień bilansowy wykazuje się w wartości 
nominalnej, przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP z tego dnia dla danej waluty. Kredyty 
bankowe, których spłata przypada w ciągu roku od dnia bilansowego klasyfikuje się jako kredyty 
krótkoterminowe, kredyty bankowe ze spłatą w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego klasyfikuje się 
jako kredyty długoterminowe. 
Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się według ceny nabycia, nie wyższej od ceny sprzedaży netto. 
Produkcja w toku wyceniana jest w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia, obejmujących w 
szczególności wynagrodzenia wraz z narzutami pracowników związanych, zakup usług związanych bezpośrednio 
w produkcją w toku. 
Rozchód wyżej wymienionych towarów wycenia się według zasady pierwsze przyszło pierwsze wyszło (FIFO). 
Należności w złotych polskich wykazuje się według wartości nominalnej. 

Należności w walutach obcych wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, 
przeliczonej na złote polskie według kursu średniego NBP ogłaszanego w ostatnim dniu roboczym 
poprzedzającym dokonanie operacji, z tym że jeżeli dla należności dowód odprawy celnej (SAD) wykazuje inny 
kurs, stosuje się kurs określony w tym dokumencie. Na dzień bilansowy wartości te przelicza się według 
średniego kursu NBP z tego dnia dla danej waluty.  
Należności wykazywane są w bilansie według wartości netto, tj. pomniejszone o odpis na należności wątpliwe. 
 
Pasywa 
Zobowiązania w złotych polskich wykazuje się według wartości wymagającej zapłaty. 

Zobowiązania w walutach obcych wykazuje się w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według 
kursu średniego NBP ogłaszanego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dokonanie operacji. Na dzień 
bilansowy wartości te przelicza się według średniego kursu NBP z tego dnia dla danej waluty.  
 
Pozostałe uregulowania 
Zakup materiałów biurowych, podręczników, czasopism, zakup paliwa bezpośrednio do zbiornika oraz zakup 
innych materiałów przeznaczonych do bezpośredniego zużycia  zalicza się w momencie ich zakupu bezpośrednio 
w koszty zużycia materiałów. 
Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu „4” i „5” z podziałem według ich rodzaju, funkcjonalności i 
kwalifikacji podatkowej. 
Na dzień bilansowy, zgodnie art. 26 Ustawy, rzeczowe składniki majątku Spółki podlegają inwentaryzacji w 
drodze spisu z natury: 
a) drogą spisu z natury: 

- środków pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych) na dzień kończący rok obrotowy 

- towary i materiały w magazynie w ostatnim kwartale roku obrotowego: 



  Dokument Informacyjny 2Intellect.com S.A. 

Strona | 71 

 

- w obiektach strzeżonych - co 2 lata 

- w obiektach niestrzeżonych - co roku 

- rzeczowy majątek trwały - co 4 lata 

b) potwierdzeń sald na dzień kończący rok obrotowy 

- środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, 

- należności handlowych, 

- pożyczek i kredytów, 

- zobowiązań handlowych. 

c) weryfikacja na dzień kończący rok obrotowy - pozostałe aktywa i pasywa wchodzące do bilansu. 

Emitent stosuje powyższe zasady rachunkowości w sposób ciągły.  

Emitent nie zmieniał polityki rachunkowości w bieżącym roku obrachunkowym.    

 

III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO 
DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O 
NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

2intellect.com S.A. prowadzi działalność jako producent i dostawca technologii informatycznych 
wspomagających procesy decyzyjne na każdym poziomie zarządzania w przedsiębiorstwie. W ramach 
oferowanych produktów Emitent posiada autorskie rozwiązanie, jakim jest system klasy Business Intelligence 
INTELLECT. 

W ramach działalności prowadzonej przez Emitenta wyszczególnić można następujące kategorie produktów i 
usług: 

 usługi konsultacyjne i programistyczne, 
 sprzedaż obcego oprogramowania IT, 
 sprzedaż autorskiego oprogramowania INTELLECT Business Intelligence, 
 usługi wdrożeniowe. 
 

W okresie sprawozdawczym ( okres kwartału ) Emitent miał 287 tys złotych przychodów, przy 114 tys 
przychodów w okresie porównawczym w roku poprzednim,  co stanowi ponad 150% przyrost przychodów 
względem roku poprzedzającego. 
W okresie sprawozdawczym Emitent nieustająco rozwijał autorskie oprogramowanie INTELLECT rozwijając 
istniejące funkcje oprogramowania oraz tworząc nowe moduły. 
W okresie sprawozdawczym Emitent prowadził aktywne działania wspierające budowę bezpośrednich kanałów 
sprzedaży oraz kanałów pośrednich. W tym okresie odbyło się kilkanaście spotkań handlowych i 
marketingowych oraz zorganizowano konferencje oraz seminaria prezentujące oprogramowanie własne 
Emitenta. 
 

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA 
DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM  

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2013.  

 

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI 

Nie dotyczy. 

 

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W 
PRZEDSIĘBIORSTWIE  

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań 
innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 
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VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH 
KONSOLIDACJI  

 Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 

 

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

Nie dotyczy. 

 

IX. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, 
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

 

AKCJONARIUSZ Liczba akcji 
Wartość akcji wg 

wartości 
nominalnej 

Udział w kapitale 
Liczba głosów na 

WZA 

Procent 
głosów na 

WZA 

PC Guard S.A. 600 000 300 000 27,27 % 600 000 27,27 % 

Beata Grześkowiak 280 000 140 000 12,73% 280 000 12,73% 

CS Finanse Sp. z o. 
o. 

160 000 80 000 7,27% 160 000 7,27% 

Karol Kurzawski 160 000 80 000 7,27% 160 000 7,27% 

Mariusz Bławat 150 000 75 000 5,68% 150 000 5,68% 

Dariusz 
Grześkowiak 

150 000 75 000 5,68% 150 000 5,68% 

Pozostali 700 000 350 000 34,10% 700 000 34,10% 

 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE 
ETATY 

Forma zatrudnienia Liczba zatrudnionych Liczba pełnych etatów 

Umowa o pracę 8 8 

Umowa o dzieło, zlecenie i 
inne 

2 ---- 
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2. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 
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3. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 

01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.  
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VI. Załączniki  

1. Statut Emitenta 
 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 
 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

Firma Spółki brzmi:  2INTELLECT.COM Spółka Akcyjna.   
Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: 2INTELLECT.COM S.A. oraz wyróżniającego ją znaku 
graficznego. 
 

§ 2 
Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. 
 

§ 3 
1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia 2INTELLECT.COM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 

spółkę akcyjną, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami).  

2. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki przekształcanej, tj. 2INTELLECTT.COM spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością: 

a. PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu, 
b. CS Finanse (dawniej Maxsoft) Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,  
c. Karol Kurzawski, 
d. Beata Grześkowiak. 
e.  

§ 4 
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.  
 

§ 5 
1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może również działać poza 

granicami kraju. 
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa poza siedzibą Spółki, a także uczestniczyć 

w innych podmiotach z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  
3. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami 

gospodarczymi i osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami. 
  

Przedmiot działalności Spółki 
§ 6 

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest, stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 
1. Działalność portali internetowych, 
2. Reprodukcja zapisanych nośników informacji, 
3. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 
4. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 
5. Naprawa i konserwacja maszyn, 
6. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 
7. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
8. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
9. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), 
10. Wydawanie gazet, 
11. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 
12. Pozostała działalność wydawnicza, 
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13. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,  
14. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 
15. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 
16. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji 

satelitarnej, 
17. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, 
18. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, 
19. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
20. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 
21. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 
22. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 
23. Pozostałe badania i analizy techniczne, 
24. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
25. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 
26. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 
27. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 
28. Działalność związana z oprogramowaniem,  
29. Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
30. Pozostałe formy udzielania kredytów, 
31. Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
32. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
33. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 
34. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 

2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja lub zezwolenie właściwego organu, 
uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę. 

 
III. Kapitał zakładowy i akcje 

§ 7 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych). 
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 

a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od numerach od 
0000001 do 1.200.000, o wartości nominalnej 0,50 złoty (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 

b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1.000.000, o 
wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja 

3. W związku z powstaniem Spółki w trybie przekształcenia spółki 2INTELLECT.COM spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 551 i następnych kodeksu spółek 
handlowych, kapitał zakładowy Spółki nie wymaga zebrania, zaś akcjonariusze nie mają obowiązku 
składania oświadczeń o objęciu akcji ani dokonaniu wpłat na akcje. Akcje Spółki zostały pokryte 
majątkiem przekształconej spółki oraz wydane w zamian za udziały w spółce przekształconej  
2INTELLECT.COM sp. z o.o. w następujących proporcjach:  

a. PC Guard SA z siedzibą w Poznaniu przyznano 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A o 
numerach od numeru 000001 do 600000, o łącznej wartości nominalnej 300.000,00 złotych 
(trzysta tysięcy złotych), 

b. CS Finanse (dawniej Maxsoft) sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przyznano 160.000 (sto 
sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od numeru 600001 do 760000, o 
łącznej wartości nominalnej 80.000,00 złotych (osiemdziesiąt tysięcy złotych) 

c. Karolowi Kurzawskiemu przyznano 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A od 
numeru 760001 do 920000, o łącznej wartości nominalnej 80.000,00 złotych (osiemdziesiąt 
tysięcy złotych), 

d. Beacie Grześkowiak przyznano 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji od numeru 920001 
do 1200000, o łącznej wartości nominalnej 140.000,00 złotych (sto czterdzieści tysięcy złotych). 

4. Akcje mogą być obejmowane za gotówkę lub wkłady niepieniężne. 
5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podniesienie ich 

wartości nominalnej, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.  
6. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z wykorzystaniem kapitału zapasowego lub 

rezerwowego.  
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7. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.  
8. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.  

 
§ 8 

Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. 
 

§ 9 
1. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli 

akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.  
2. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie 

upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do 
dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).  

3. Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w drodze uchwały podjętej 
bezwzględną większością głosów, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej 
dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w  obowiązujących 
przepisach. 
 

§ 10 
1. Akcje mogą być umarzane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie 

dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków 
przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.  

2. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia 
jeżeli wszczęta została egzekucja z akcji.  

3. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości 
przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok 
obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. 

4. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 
§ 1 Kodeksu spółek handlowych. 
 

IV. Organy Spółki 
§ 11 

Organami Spółki są: 
a. Walne Zgromadzenie,  
b. Rada Nadzorcza,- 
c. Zarząd.----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Walne Zgromadzenie 

§ 12 
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Poznaniu lub w innym miejscu oznaczonym w 
zaproszeniu lub ogłoszeniu. 

§ 13 
1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne albo nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku 

obrotowego. 
3. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed upływem 

piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień niemieszczący się w terminie 
sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
przysługuje Radzie Nadzorczej. 

4. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 3 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno 
przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko 
to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie 
uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć tylko 
wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, 
zawiera punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia. 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:  
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a. z własnej inicjatywy,  
b. na żądanie Rady Nadzorczej lub 
c. na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego.  
6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku 

obrad należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione 
lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd obowiązany 
jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu 
żądania.  

7. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. 
8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 

głosów na Walnym Zgromadzeniu mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze 
wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 
 

§ 14 
1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. 
2. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 
Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), 
a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 21 (dwadzieścia 
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. 

3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka 
będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym 
terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie 
akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego 
Zgromadzenia. 

§ 15 
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba 

że na zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu 
dotyczącego powzięcia uchwały. 

2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym zgody i zatwierdzenia podejmowane są bezwzględną 
większością obecnych głosów, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. 

3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.  
4. Poza innymi sprawami wymienionymi w obowiązujących przepisach prawa uchwały Walnego 

Zgromadzenia wymagają:  
a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy,  
b. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, 
c. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,  
d. określenie dnia dywidendy,  
e. zmiana Statutu, 
f. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 
g. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich 

ograniczonego prawa rzeczowego,  
h. umorzenie akcji, 
i. emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, 
j. emisja warrantów subskrypcyjnych, 
k. tworzenie, wykorzystanie i rozwiązywanie kapitałów rezerwowych, zapasowych i innych,  
l. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia. 

5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu 
wieczystym albo ich obciążenia w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga zgody 
Walnego Zgromadzenia. 
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6. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga 
uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób 
reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 
  

§ 16 
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich 

nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. 
2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa 

Regulamin Walnego Zgromadzenia. 
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W 

przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzą w życie najwcześniej począwszy od 
następnego Walnego Zgromadzenia. 
 

Rada Nadzorcza 
§ 17 

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter 
spółki publicznej 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. 

2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo, w granicach określonych w ustępie 1, Walne 
Zgromadzenie. 

3. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest przez Założycieli Spółki. Członkowie pierwszej Rady 
Nadzorczej zostają powołani uchwałą o przekształceniu Spółki.  

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. 
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady.  
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. 
7. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może uzupełnić 

swój skład, jeżeli ilość członków jest mniejsza niż określona jako minimalna. Uzupełnienie składu 
następuje w drodze uchwały o kooptacji nowego członka na okres do końca kadencji pozostałych 
członków. Uchwała Rady Nadzorczej o kooptacji podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne 
Zgromadzenie. 

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. 
 

§ 18 
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, jednego lub dwóch 

Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady. Wiceprzewodniczący Rady może pełnić jednocześnie 
funkcję Sekretarza Rady. 

2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady 
Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej. 
 

§ 19 
1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach. 
2. Na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona członków do 

pełnienia poszczególnych funkcji, o ile przy powołaniu członków Rady Nadzorczej nie uczyniło tego Walne 
Zgromadzenie. 

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący. W razie braku możliwości zwołania posiedzenia 
przez Przewodniczącego, zwołania dokonuje  Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady Nadzorczej. 
Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej 
inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady 
Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z 
podaniem proponowanego porządku obrad.  

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej trzy razy w roku obrotowym. 
5. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania 

Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać 
sprawy wskazane przez wnioskodawcę. 

6. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności 
Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej. 
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§ 20 

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój 
głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu 
spółek handlowych. 

2. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także 
podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści 
projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez 
każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.  

3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy 
jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. 

4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej 
członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku 
obrad. 

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. 
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej 

członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
7. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym 

powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad 
przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.  
 

§ 21 
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

a. ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie 
Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 

b. rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego 
Zgromadzenia, 

c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, 
d. ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich 

wynagrodzenia,  
e. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu 

oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego 
wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych 
przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, 

f. zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd,  
g. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy, 
h. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, 
i. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, 
j. wybór oraz zmiana biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki, 
k. wyrażenie zgody na udzielenie przez spółkę prokury, 
l. udzielenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości, użytkowanie wieczystego 

lub udziału w nieruchomości albo użytkowaniu wieczystym lub udziału w nieruchomości. 
m. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym z członkiem 

Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, za wyjątkiem transakcji 
typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności z podmiotem 
zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. 

3. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej i sposób 
wykonywania przez nią czynności określa uchwalany przez Radę Nadzorczą regulamin Rady Nadzorczej. 
W przypadku braku regulaminu odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu spółek 
handlowych oraz niniejszego statutu. 
 

Zarząd Spółki 
§ 22 
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1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. W przypadku Zarządu wieloosobowego 
liczba członków nie może przekroczyć 3 (trzech) osób.  

2. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która jednocześnie określa liczbę 
członków Zarządu. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest przez Założycieli uchwałą o przekształceniu 
Spółki. 

3. Zarząd jest powoływany na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.  
4. W składzie Zarządu rozróżnia się funkcje Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków Zarządu. W przypadku 

Zarządu jednoosobowego wyróżnia się funkcję Prezesa Zarządu. 
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. 
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje. 
 

§ 23 
1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na 

posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek Członka Zarządu lub 
na wniosek Rady Nadzorczej.  

2. Jeżeli Zarząd spółki jest wieloosobowy, uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza 
posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni 
o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może 
zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków 
Zarządu. 

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie równości głosów decyduje 
głos Prezesa Zarządu. 

4. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o 
możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania. 
 

§ 24 
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie 

gospodarczym, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz przepisami 
prawa. 

3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do wyłącznej 
kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. 

4. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w regulaminie 
Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.  
 

§ 25 
W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie, bądź dwóch 
Wiceprezesów Zarządu działających łącznie lub jeden Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem 
 

V. Rachunkowość Spółki 
§ 26 

1. Spółka tworzy następujące kapitały:  
a. kapitał zakładowy, 
b. kapitał zapasowy,  
c. kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, w tym na 

wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:  

a. kapitał zapasowy,  
b. kapitał rezerwowy, 
c. dywidendę dla akcjonariuszy,  
d. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.  

3. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 
8% (osiem procent) zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 
jednej trzeciej części kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki 
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osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. 
Do kapitału zapasowego należy również przelewać dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za 
przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile dopłaty nie zostaną użyte na 
wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. 

4. O użyciu kapitału zapasowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie, z tym że 
część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej części kapitału zakładowego może być użyta 
jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.  
 

§ 27 
Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest 
przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed 
upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego.  
 

§ 28 
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy upływa z dniem 
trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012 r.). 
 

VI. Rozwiązanie i likwidacja Spółki 
§ 29 

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z 
dodaniem oznaczenia: “w likwidacji”. 

2. W razie likwidacji Spółki jej likwidatorami są członkowie dotychczasowego Zarządu, chyba że Walne 
Zgromadzenie postanowi inaczej. 

 
 

VII. Postanowienia końcowe 
§ 30 

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych 
obowiązujących aktów prawnych. 
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2. Odpis z KRS   
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3. Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki 

nie zarejestrowanych przez sąd 

 

Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki są zarejestrowane przez sąd. 

 

 

4. Opinia biegłego rewidenta z badania wartości wkładów niepieniężnych 

wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału 

zakładowego emitenta lub jego poprzednika prawnego, chyba, że zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa badanie wartości tych wkładów nie było 

wymagane  

 

 

W okresie ostatnich 2 lat obrotowych nie wniesiono wkładów niepieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego emitenta 

lub jego poprzednika prawnego. 
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5. Definicje skrótów 

 

Giełda, GPW, Giełda Papierów 
Wartościowych 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

KDPW, Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Kodeks spółek handlowych, KSH 
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z 
późn. zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

MSR/ MSSF 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/ Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 
Finansowej 

NBP Narodowy Bank Polski 

NWZ, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

NC, NewConnect, rynek 
NewConnect 

Alternatywny System Obrotu w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect 

Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) 

 
PLN, zł, złoty 

złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

Dokument Informacyjny, 
Dokument 

Niniejszy jedynie prawnie wiążący dokument sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu 
ASO 

PSR Polskie Standardy Rachunkowości wg Ustawy o rachunkowości 

Rada Giełdy Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

Regulamin ASO, Regulamin 
NewConnect 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 
1 marca 2007 r. (z późn. zm.) 

Rynek NewConnect, NewConnect, 
Alternatywny System Obrotu, ASO 

alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt.  2) Ustawy o obrocie, organizowany przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, działający od 30 sierpnia 
2007 r. 

Spółka, 2Intellect.com Spółka 
Akcyjna, 2Intellect.com 
S.A.,2Intellect.com, Emitent 

2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

Statut, Statut Emitenta, Statut 
Spółki 

Statut 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

Ustawa o KRS 
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 
1186, z późn. zm.) 

Ustawa o obrocie, Ustawa o 
obrocie instrumentami 
finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 
1384, z późn. zm.) 

Ustawa o ochronie konkurencji 
i konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 
331, z późn. zm.) 

Ustawa o ofercie, Ustawa o ofercie 
publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 
185, poz. 1439, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym 
od osób fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, 
poz. 307, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym 
od osób prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 
74, poz. 397, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym 
od czynności cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 
101, poz. 649, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku od spadków i 
darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z 
późn. zm.) 

Ustawa o rachunkowości 
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. 
zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

WZ, WZA, Walne Zgromadzenie, 
Walne Zgromadzenie Spółki 

Walne Zgromadzenie 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd 
Emitenta 

Zarząd 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

 


