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INFORMACJA O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY 

 

Niniejszy dokument został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 1 i nie 
więcej, niż 34.800 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: 
jeden złoty) każda emitowanych przez spółkę Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Łomża, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 2A/32, 18-400 Łomża.  

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

W związku z faktem, że łączna wartości oferty publicznej akcji Emitenta na terytorium Unii 
Europejskiej za okres 12 miesięcy będzie mniejsza niż 1 000 000 euro, do oferty publicznej 
Akcji Oferowanych nie ma zastosowania Rozporządzenie 2017/1129. Tym samym, rodzaj 
oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum 
informacyjnego, a niniejszy materiał ma charakter informacyjny.  

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Niniejszy 
dokument nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, a jedynie 
zawiera opis warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych. Żaden z 
zapisów niniejszego dokumentu nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady 
inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, że jakakolwiek 
inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Inwestora. Emitent nie 
ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego 
dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym materiale. Odpowiedzialność za 
decyzje podjęte na podstawie niniejszego dokumentu ponoszą wyłącznie osoby lub 
podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności dokonujące, na jego podstawie 
lub na podstawie jakiejkolwiek informacji w nim zawartej, inwestycji związanej z dowolnym 
instrumentem finansowym lub rezygnujące z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od 
dokonania takiej inwestycji. Dokument nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 89 ze zm.). 

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

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

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

Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza 
granicami Polski niniejszy dokument nie może być traktowany jako propozycja lub oferta 
nabycia. Papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia 
lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską. Papiery wartościowe 
objęte niniejszym dokumentem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej i Stanów 
Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor nie będący obywatelem polskim lub zamieszkały 
lub przebywający lub mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien 
zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się 
do niego stosować. Oferta nie jest skierowana do rezydentów amerykańskich (US Persons) 
w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej 
ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 r. (US Securities Act 1933) oraz do osób 
przebywających na terenie USA.  

1. DEFINICJE 

Pojęcia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają następujące znaczenie: 

Akcje Oferowane ma znaczenie określone w punkcie 3.1; 

Dokument 
Informacyjny  

oznacza niniejszą Informację o Emitencie i warunkach oraz 
zasadach Oferty wraz z załącznikami;  

Emitent, Spółka oznacza Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży; 

Inwestor oznacza osobę zainteresowaną objęciem Akcji Oferowanych; 

Kodeks spółek 
handlowych 

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

KNF oznacza Komisję Nadzoru Finansowego; 

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

MSIG oznacza Monitor Sądowy i Gospodarczy; 

Oferta oznacza ofertę publiczną Akcji Oferowanych; 

Rozporządzenie 
2017/1129 

oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 
prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą 
publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do 
obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 
2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12);  
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Uchwała Emisyjna ma znaczenie określone w punkcie 3.2; 

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

 

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 

2.1. Dane rejestrowe 

Firma: Pora na Pola S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska  

Siedziba i adres: ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 2A/32, 18-
400 Łomża  

Adres poczty 
elektronicznej: 

inwestorzy@poranapola.pl 

Adres strony 
internetowej: 

www.akcje.poranapola.pl 

KRS: 0000771658 

NIP: 7182150995 

REGON: 382577574 
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2.2. Struktura akcjonariatu i wysokość kapitału zakładowego  

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 151.958,00 zł i dzieli się na 151.958 akcji o wartości 
nominalnej 1,00 zł każda, uprawniających do łącznie 151.958 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. Kapitał Spółki został pokryty w całości.  

Strukturę akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego 
przedstawia tabela poniżej.  

Wyszczególnienie  Liczba akcji 
Udział w 
kapitale 

Liczba 
głosów 

Udział w 
głosach 

Adrian Piwko   85.417 56,21% 85.417 56,21%  

Barbara Zaborowska 12.157 8,00% 12.157 8,00%  

Pozostali  54.384 35,79 % 54.384 35,79 %  

Łącznie 151.958 100% 151.958 100%  

 

Źródło: Emitent 

Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego na 
podstawie Uchwały Emisyjnej, przy założeniu objęcia maksymalnej liczby Akcji 
Oferowanych przedstawiać się będzie następująco: 

Wyszczególnienie  Liczba akcji 
Udział w 
kapitale 

Liczba 
głosów 

Udział w 
głosach 

Adrian Piwko   85.417 45,74% 85.417 45,75%  

Barbara Zaborowska 12.157 6,51% 12.157 6,51%  

Pozostali  54.384 29,12 % 54.384 29,12 %  

Akcjonariusze Akcji 
Serii D  34.800 18.63 % 34.800 18.63 % 

 

Łącznie 186.758 100% 186.758 100%  

 

Źródło: Emitent 

 
2.3. Organy zarządzające i nadzorcze spółki 

Zarząd  

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezesem 
Zarządu Spółki jest Pan Adrian Piwko.  
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Adrian Piwko  – urodzony w dniu 30 czerwca 1988 r. w Łomży, z wykształcenia magister 
inżynier Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Założyciel Internetowego 
targu naturalnego jedzenia Pora na Pola, główny akcjonariusz Pora na Pola S.A. Absolwent 
Szkoły Pionierów Polskiego Funduszu Rozwoju, laureat konkursu 50. Najbardziej 
Kreatywnych w Biznesie. Doświadczony organizator cyklu targów zdrowej żywności we 
współpracy z Dzielnicą Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy i Gminą Stare Babice. 
Prywatnie pasjonat rzemieślniczego jedzenia i patriota kulinarny.  
 

Rada Nadzorcza 

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą: 

1) Kamil Grądzki 

2) Olga Matusiak 

3) Teresa Modzelewska;  

4) Linda Stachowicz – Piwko.  

2.4. Ogólny zarys działalności   

2.4.1.Informacje podstawowe 
 
Pora na Pola S.A.  prowadzi internetowy targ naturalnego jedzenia, działający w segmencie 
e-commerce grocery. Spółka współpracuje ze sprawdzonymi rolnikami i zaufanymi 
producentami najwyższej jakości żywności. Misją Spółki jest dostarczanie rzemieślniczych 
produktów do jak największego grona odbiorców oraz odbudowanie więzi między lokalnymi 
producentami a odbiorcami końcowymi, skracając łańcuch dostaw i dystrybucji. Produkty 
oferowane przez Spółkę dostępne są na platformie internetowej pod adresem 
www.poranapola.pl.   

2.4.2.Historia Spółki 

 
Spółka Pora na Pola Spółka Akcyjna została wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771658 w dniu 13 lutego 2019 
roku. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją 
Działalności (PKD) jest: Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 
samochodowymi (PKD 47.91.Z).  
Na podstawie Statutu Spółki przedmiotem pozostałej działalności Spółki zgodnie z Polską 
Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:  
  

1) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 
46),  

2) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49), 

3) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 
informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62), 

4) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63), 

5) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z 
zarządzaniem (PKD 70); 

6) Reklama, badania rynku i opinii publicznej (PKD 73);  
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7) Działalność związana z administracją obsługą biura i pozostała działalność 
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82);  

8) Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96). 

2.5. Dane finansowe Emitenta  

Wybrane dane finansowe Spółki za rok 2019 i 2020.  

Sprawozdanie finansowe Emitenta za 2019 rok zostało załączone jako załącznik do 
niniejszego Dokumentu Informacyjnego, przy czym zostało ono sporządzone za pierwszy, 
niepełny rok działalności Emitenta. Wstępne dane finansowe za rok 2020 zostały załączone 
do niniejszego Dokumentu Informacyjnego jako Załącznik nr 5. Emitent zwraca uwagę, że 
dane za 2020 rok są danymi wstępnymi, niezaudytowanymi i mogą ulec zmianie.  

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 rok zostanie opublikowane po jego 
sporządzeniu i zbadaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.  

2.7. Ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami Oferowanymi  

Zbywanie lub obciążenie Akcji Oferowanych nie podlega ograniczeniom innym, niż wynikają 
lub mogą wynikać z przepisów prawa. 

3. INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ 
WARUNKI ICH OFERTY 

3.1. Oferowane papiery wartościowe 

Przedmiotem Oferty jest nie mniej niż 1 i nie więcej, niż 34.800 akcji zwykłych imiennych 
Emitenta serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które zaoferowane zostaną w trybie 
subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w 
ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia 2017/1129 („Akcje 
Oferowane”). 

3.2. Podstawa prawna 

Akcje Oferowane emitowane są na podstawie uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy w całości i zmiany Statutu Spółki, na podstawie której kapitał zakładowy 
Spółki z kwoty 151.958,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset 
pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 151.959,00 zł (słownie: sto 
pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) i nie wyższej, 
niż 186.758,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem 
złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą, niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) i nie 
wyższą, niż 34.800,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych 00/100) w 
drodze emisji nie mniej, niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej, niż 34.800 (słownie: trzydzieści 
cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 zł 
(słownie: jeden złoty 00/100) każda akcja, oznaczonych numerami od 00001 do nie 
większego, niż 34800 („Uchwała Emisyjna”). 

3.3. Cena emisyjna 

Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej wynosi 75,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć 
złotych 00/100). 

3.4. Próg emisji 
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Oferta dochodzi do skutku w przypadku, gdy w jej ramach subskrybowanych zostanie co 
najmniej jedna (1) Akcja Oferowana. W przypadku, gdy minimalna liczba Akcji 
Oferowanych wskazanych powyżej nie zostanie subskrybowana Oferta nie dojdzie do 
skutku, a wpłacone przez Inwestorów środki podlegać będą zwrotowi bez jakichkolwiek 
odsetek lub odszkodowań. 

3.5. Prawo poboru 

Na podstawie Uchwały Emisyjnej Akcje Oferowane będą oferowane z wyłączeniem w całości 
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.  

3.6. Statut Spółki 

Statut Spółki został ogłoszony w MSiG nr 108/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku.  

3.7. Zapisy 

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia 25 lutego 2021 roku do dnia 26 
marca 2021 roku. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując o tym 
na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż dwa tygodnie i 
dłuższy niż 3 miesiące. Zapis może obejmować nie mniej niż 5 (słownie: pięć) Akcji 
Oferowanych, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy nieobjęte pozostanie mniej, niż 5 
(słownie: pięć) Akcji Oferowanych, ostatni złożony zapis może obejmować mniejszą liczbę 
Akcji Oferowanych.  

3.8. Podmioty biorące udział w Ofercie 

Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany na stronie internetowej 
www.akcje.poranapola.pl.  

3.9. Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane 

Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych 
objętych zapisem i ceny emisyjnej określonej w punkcie 3.3 powyżej, powinna być 
uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek 
bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu, w tym za pośrednictwem podmiotu 
świadczącego usługi płatnicze, wskazanego na stronie internetowej 
www.akcje.poranapola.pl. Jeśli wpłata w pełnej wysokości nie zostanie zaksięgowana na 
rachunku bankowym Spółki w terminach składania zapisów, zapis będzie bezskuteczny. 

3.10. Okres związania zapisem na Akcje Oferowane 

Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału 
zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu 
rejestrowego do dnia 9 sierpnia 2021 roku.  

3.11. Przydział Akcji Oferowanych 

Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka 
może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów. Zarząd dokona przydziału Akcji 
Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. 
Informacja o przydziale Akcji Oferowanych zostanie podana przez Spółkę w terminie 
tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych. Spółka poinformuje Inwestora o liczbie 
przydzielonych mu Akcji Oferowanych na adres poczty elektronicznej wskazany przez 
Inwestora. 

3.12. Brak obowiązku udostępniania prospektu emisyjnego lub memorandum 
informacyjnego 
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Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie, oferta papierów wartościowych, w wyniku której 
zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej liczone 
według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 
100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący 
zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, 
dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą 
mniejsze niż 1 000 000 euro, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu 
zawierającego informację o tej ofercie. W takim przypadku nie jest wymagane 
udostępnienie prospektu emisyjnego lub memorandum emisyjnego.  

Łączne zakładane wpływy brutto z Oferty liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych 
wyniosą nie więcej, niż 2.610.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset dziesięć tysięcy 
złotych 00/100). Natomiast wraz z wpływami z innymi ofertami publicznymi takich 
papierów wartościowych, dokonanych przez Emitenta w okresie poprzednich 12 miesięcy 
łączne zakładane wpływ brutto Emitenta wyniosą nie więcej niż 3.510.120,70 zł (słownie 
trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia złotych 70/100).  

Spółka zakłada, że wpływy brutto z Oferty przekroczą równowartość kwoty 100.000 euro. 
Tym samym łączne wpływy brutto na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ceny 
emisyjnej Akcji Oferowanych z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000 euro i 
mniej niż 1.000.000 euro i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu 
takich ofert publicznych akcji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą 
mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro. 

3.13. Zmiany i aktualizacje niniejszego Dokumentu Informacyjnego  

Wszelkie ewentualne zmiany lub aktualizacje do niniejszego Dokumentu Informacyjnego 
będą zamieszczane w miejscach jego publikacji. 

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

Pozyskane środki w łącznej kwocie 2.610.000,00 zł zostaną przeznaczone na:  

• 800.000,00 zł – wdrożenie szybkiej dostawy,  

• 600.000,00 zł – realizacja projektu technologicznego B+R, polegającego na 
opracowaniu oraz wdrożeniu algorytmu prognozowania popytu na poszczególne 
produkty, który ułatwi rolnikom i producentom planowanie produkcji, a Spółce 
pozwoli na zmniejszenie kosztów obsługi zakupów oraz na efektywniejsze 
zarządzanie polityka magazynową;   

• 400.000,00 zł – kampania i rozwój sprzedaży subskrypcyjnej,  

• 160.000,00 zł – rozwój kanału sprzedaży B2B,  

• 650.000,00 zł – otwarcie hubu logistycznego w innym miejscie.  

Projekt technologiczny B+R Spółka planuje przeprowadzić przy wsparciu uzyskanym w 
ramach funduszy unijnymi. Obecnie Spółka czeka na rozpatrzenie wniosku Spółki o 
udzielenie dofinansowania w ramach konkursu Szybka Ścieżka Agrotech z Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju (wartość wnioskowanego dofinansowania to ok. 1,2 mln zł). W 
przypadku, gdy Spółce nie zostanie udzielone dofinansowanie, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, Spółka zamierza przeprowadzić projekt w mniejszym zakresie, do 
wartości kwoty pozyskanej w ramach Oferty.  
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W przypadku uzyskania niższych, niż zakładane wpływów z Oferty, w pierwszej kolejności 
środki przeznaczane będą na wdrożenie szybkiej dostawy oraz kampanię i rozwój 
sprzedaży subskrypcyjnej.  

5. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA 

5.1. Uwagi ogólne 

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

Opisane poniżej istotne czynniki ryzyka, wskazane według najlepszej aktualnej wiedzy 
Spółki, mogą nie być jedynymi, które dotyczą Spółki i prowadzonej przez nią działalności. 
W szczególności w przyszłości mogą ujawnić się inne ryzyka nieprzewidziane w chwili 
obecnej, w tym na przykład o charakterze losowym i niezależne od Spółki, które powinny 
zostać wzięte pod uwagę przez Inwestorów. Spełnienie się któregokolwiek z wymienionych 
poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez 
Spółkę działalność, sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej działalności.  

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

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

5.2. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną  

Działalność Emitenta jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski, a w 
szczególności od: stopy wzrostu PKB, poziomu inwestycji, stopy inflacji, stopy bezrobocia 
i wysokości deficytu budżetowego. Negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej 
Polski mogą generować ryzyko dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej 
oraz mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Emitent zwraca 
uwagę, że negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej mogą odbić się na 
prognozowanych przychodach Spółki, a w skrajnych przypadkach mogą mieć również 
wpływ na realizację celów emisji.  

Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację 
gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię oraz plan 
działalności Spółki. Należy jednak mieć na uwadze okoliczność, że ryzyko to ma charakter 
ogólny i wpływa na większość podmiotów w Polsce, wobec czego jego całkowite 
wyeliminowanie nie jest możliwe.  

5.3. Ryzyko konkurencji 

Jednym z ryzyk mogących mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta oraz osiągnę 
przez niego wyniki finansowe jest pojawienie się nowych podmiotów w branży, w której 
działa Spółki. Obecnie rynek sklepów internetowych specjalizujących się w dostawie 
naturalnego jedzenia pochodzącego ze sprawdzonego źródła nie cechuj nadmierna 
konkurencyjność. Za konkurencyjne w stosunku do Emitenta można natomiast uznać 
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podmioty działające w branży spożywczego e-commerce, które oferują produkty na 
masową skale, dla których źródło pochodzenia produktów ma drugoplanowe znaczenie.  

Emitent stale analizuje rynek spożywczego e-commerce, wychodząc tym samym naprzeciw 
rosnącemu zainteresowaniu konsumentów. Wysoką konkurencyjność Spółki można 
upatrywać w dbałości o źródło pochodzenia oferowanych produktów. Spółka stara się by 
produkty przez nią oferowane pochodziły od uczciwie prowadzonych, często rodzinnych 
gospodarstw, małych zakładów produkcyjnych i lokalnych rolników.  

5.4. Ryzyko zmian regulacji prawnych 

Zmiany przepisów prawa lub jego interpretacje mogą stanowić znaczące zagrożenie dla 
działalności Emitenta. Nowelizacje przepisów prawa, wprowadzenia nowych regulacji oraz 
ich niejednolita interpretacja mogą znacząco wpłynąć na poziom ryzyka prowadzenia 
działalności przez Spółkę. Nie można wykluczyć wprowadzenia nowych przepisów, które 
mogłyby mieć istotny wpływ na warunki oferowania oraz dystrybucji produktów 
spożywczych, zwłaszcza produktów posiadających krótką datę przydatności.  

Każda zmiana przepisów prawa może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, w 
tym na zmniejszenie dynamiki działań oraz niekorzystną zmianę kondycji finansowej, a 
tym samym spadek wartości aktywów i przychodów Emitenta.  

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

5.5. Ryzyko utraty dotychczasowych pracowników 

Emitent w swojej działalności wykorzystuje kompetencje, specjalistyczną wiedzę oraz 
wieloletnie doświadczenie swoich pracowników. Pracownicy Spółki są niezbędni do 
zapewnienia oraz utrzymania jej prawidłowego funkcjonowania. Utrata w krótkim okresie 
kluczowych pracowników mogłaby w istotny, negatywny sposób wpłynąć na wyniki 
finansowe osiągane przez Emitenta w przyszłości.  

O ograniczonym charakterze ryzyka utraty pracowników świadczy fakt, że Emitent 
nieustannie stara się budować swoją opinię jako rzetelnego i przyjaznego pracodawcy. 

5.6. Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego  

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

Emitent korzysta z bieżącej obsługi księgowej i podatkowej, co umożliwia szybkie 
zidentyfikowanie ryzyka wynikającego ze zmian obowiązującego systemu podatkowego 
oraz podjęcie możliwie wcześnie odpowiednich działań w celu jego minimalizacji. 
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5.7. Ryzyko związane ze wzrostem lub nieprzewidzianymi kosztami działalności  

Kluczowe koszty działalności Emitenta obejmują koszty zakupu towarów, logistyki oraz 
koszty związane z wynagrodzeniami pracowników Spółki. Przy jednoczesnym braku 
odpowiedniego wzrostu przychodów Emitenta mogą wzrosnąć koszty działalności Emitenta 
lub mogą pojawić się koszty nieprzewidziane dotychczas przez Emitenta w jego prognozach 
finansowych. Do czynników mogących mieć wpływ na wzrost kosztów działalności Spółki 
zalicza się w szczególności rosnącą inflację, wzrost opłat fiskalnych lub innego rodzaju 
obciążeń publicznoprawnych, zmiany w przepisach prawa, w tym w szczególności nowe 
wymagania lub restrykcje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Istnieje w 
szczególności ryzyko wzrostu kosztów związanych z transportem produktów oferowanych 
przez Spółkę. Wyżej wymienione czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na 
działalność i sytuację finansową Emitenta.  

Emitent podejmuje starania mające na celu stałą analizę wydatków oraz kosztów Emitenta, 
starając się dostosować plan działalności Spółki do zakładanych prognoz finansowych. W 
razie konieczności dostosowuje plan działalności i podejmuje działania korygujące.  

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

Emitent nie może zagwarantować osiągnięcia wszystkich celów, które zamierza 
zrealizować. Przyszłe przychody Emitenta oraz stopień realizacji celów zakładanych przez 
Emitenta uzależnione są w znacznej mierze od poziomu zainteresowania produktami, które 
Emitent oferuje swoje grupie docelowej, jak również poziom zainteresowania zdalnym 
robienie zakupów spożywczych, który w ostatnim czasie odczuł istotny wzrost. Wszelkie 
czynniki mogące wpłynąć na zainteresowanie oraz satysfakcję klientów Emitenta, w tym 
również czynniki niezależne od Emitenta, mogą mieć istotny wpływ na realizację celów 
Emitenta, w tym również tych opisanych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym oraz w 
materiałach dotyczących oferty Akcji Oferowanych. Brak realizacji głównych celów 
projektu, jakim jest wdrożenie szybkiej dostawy produktów oferowanych przez Spółkę oraz 
otwarcie drugiego ośrodka Pora na Pola może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe 
Emitenta.  

Ponadto, w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji celów emisji Akcji Oferowanych 
wysokość kosztów poniesionych przez Emitenta w celu realizacji celów emisji może 
wzrosnąć, co również może odbić się negatywnie na wyniku finansowym Spółki.  

Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez dokonywanie analiz sytuacji Spółki, jej 
otoczenia rynkowego oraz bieżących preferencji oraz natężenia zainteresowania docelowej 
grupy klientów Spółki, w tym również analizy najnowszych trendów na spożywczym rynku 
e-commerce, co ma na celu minimalizacje opisywanego ryzyka, poprzez podjęcia możliwie 
szybkiej reakcji w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk lub zmiany preferencji 
konsumenckich. 

5.9. Ryzyko niedojścia Oferty do skutku 

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

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji nie dojdzie do skutku, 
jeżeli: 
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1) nie zostanie osiągnięty próg emisji w wysokości 1 Akcji Oferowanej, tj. nie zostanie 
subskrybowana wystarczająca ilość Akcji Oferowanych, albo 

2) Emitent nie dokona przydziału subskrybowanych Akcji Oferowanych, albo 

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

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

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

Emitent wskazuje, że wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia 
formularza zapisu ponosi osoba dokonująca zapisu. Ponadto, niedokonanie wpłaty w 
określonym terminie skutkuje nieważnością zapisu. 

5.11. Ryzyko związane ze sformalizowaniem podwyższenia kapitału 
zakładowego Emitenta 

Uprawnione osoby mogą skorzystać z uprawienia do wytoczenia powództwa przeciwko 
Spółce o uchylenie Uchwały Emisyjnej lub powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały 
Emisyjnej w razie przekonania, że Uchwała Emisyjna narusza dobre obyczaje, godzi w 
interes Spółki lub krzywdzi akcjonariuszy albo że Uchwała Emisyjna jest sprzeczna z 
ustawą lub statutem. Na dzień sporządzania niniejszego dokumentu, Zarząd Emitenta nie 
ma wiedzy o tym, by takie postępowanie zostało wszczęte lub żeby miało zostać wszczęte. 
Nie można wykluczyć, że sąd rejestrowy przyjmując inną interpretację przepisów, 
zakwestionuje Uchwałę Emisyjną bądź prawidłowość przeprowadzonego procesu 
subskrypcji i akcji promocyjnej, co może skutkować oddaleniem wniosku o rejestrację 
podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

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

5.12. Ryzyko związane z finansowaniem projektów Spółki  

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

W sytuacji, gdyby Akcje Oferowane nie zostały objęte w całości, Spółka wybierze tylko 
niektóre elementy projektu do realizacji bądź rozłoży realizację wszystkich elementów 
projektu w dłuższym czasie. Priorytetowym działaniem Emitenta będzie wdrożenie szybkiej 
dostawy i kampania oraz rozwój sprzedaży subskrypcyjnej.  

5.13.Ryzyko pogorszenia się lub utraty płynności finansowej  

Działalność Spółki opiera się na oferowaniu naturalnych produktów spożywczych za 
pośrednictwem Internetu. Ryzykiem dla Emitenta jest w szczególności niski poziom 
klientów zainteresowanych produktami oferowanymi przez Emitenta, jak również 
pojawienie się nowych regulacji prawnych istotnie ograniczających prowadzenia wyżej 
wskazanej działalności. Nagły oraz znaczny wzrost kosztów działalność Spółki może w 
konsekwencji doprowadzić do braku możliwości terminowego regulowania wcześniej 
powstałych oraz bieżących zobowiązań Emitenta. Emitent podejmuje czynności mające na 
celu minimalizację wskazanego ryzyka poprzez szczegółową analizę finansową oraz 
kosztową działalności Spółki.  
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5.14.Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta  

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

Zarząd Emitenta dokłada starań, aby wszystkie wymagalne zobowiązania Emitenta były 
terminowo oraz na bieżąco regulowane. Spółka posiada zobowiązanie z tytułu umów 
pożyczek w łącznej wysokości około 200.000,00 zł, które nie zagrażają stabilności 
finansowej Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Zarząd 
Emitenta nie widzi podstaw do ziszczenia się tego ryzyka. 

5.15.Ryzyko sankcji w związku z ofertą  

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

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

2) zakazać rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo dalszego jej prowadzenia, lub 

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

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

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

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

Art. 18. Ustawy o Ofercie upoważnia KNF do zastosowania środków, o których mowa w art. 
16 także w przypadku gdy: 
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1) oferta publiczna lub subskrypcja papierów wartościowych, dokonywane na 
podstawie tej Oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku 
regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów; 

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

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

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

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

5.16.Ryzyka związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę 
COVID-19 

Wprowadzony stan epidemii w Polsce, a także aktualna sytuacja związana z pandemią 
COVID-19 ma wpływ na wiele obszarów gospodarczych, a także na wyniki finansowe 
podmiotów działających w obszarach wielu branż z uwagi na wprowadzone liczne 
ograniczenia w życiu społecznym i gospodarczym. Działalność prowadzona przez Emitenta 
nie należy do branż szczególnie narażonych na wprowadzane ograniczenia. Związane jest 
to w szczególności z pozyskiwanie produktów oferowanych przez Emitenta od małych 
gospodarstw oraz małych zakładów produkcyjnych. Wpływ pandemii COVID-19 na 
działalność Spółki jest ponadto ograniczony z uwagi na sposób oferowania produktów 
Spółki, który skupia się na sprzedaży internetowej, która obecnie pozostaje nieograniczona 
w żaden sposób, a wręcz widoczny jest wzrost poziomu sprzedaży internetowej w 
porównaniu do sprzedaży stacjonarnej. Nie można jednak całkowicie wykluczyć 
wprowadzenia obostrzeń, które mogą mieć wpływ na działalności Emitenta. Aktualizacja 
wspomnianego ryzyka może mieć również wpływ na opóźnienie realizacji części lub całości 
założeń Emitenta, w tym celów emisji.  

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawnych i sposobie ich 
interpretacji związane ze stanem epidemii oraz dokłada najwyższej staranności, aby 
dostosować z odpowiednim wyprzedzeniem strategię oraz plan realizacji projektu 
opisanego w niniejszym Dokumencie Informacyjnym do aktualnej sytuacji ekonomicznej i 
epidemicznej w Polsce i na świecie.  

5.17.Zmiana warunków nabywania produktów oferowanych przez Spółkę  

Ceny produktów nabywanych przez Spółkę w celu ich zaoferowania klientom Spółki ulegają 
regularnym zmianom. Koszt nabycia tych produktów stanowi istotny element łącznych 
kosztów działalności Spółki. Ceny tych produktów mogą znacząco wzrosnąć na skutek wielu 
czynników będących poza kontrolą Spółki, w szczególności ze względu na warunków 
atmosferyczne niesprzyjające uprawnianiu niektórych produktów, co pociąga za sobą słabe 
zbiory.  

Ze względu na wąską grupę dostawców i producentów, którzy spełniają kryteria Spółki, 
Spółka, w porównaniu z dużymi dyskontami, nie posiada aż tak zdywersyfikowanej bazy 
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podmiotów od których nabywa oferowane produkty. Podniesienie cen produktów 
nabywanych przez Spółkę może wpłynąć na poziom kosztów ponoszonych przez Spółkę, 
co może wpłynąć na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę lub na zmianę cen produktów 
oferowanych przez Spółkę.  

W celu minimalizacji powyżej wskazanego ryzyka, Spółka podejmuje działania mające na 
celu zarówno wzmocnienie współpracy z obecnymi dostawcami, jak również działania 
zamierzające do poszerzenia grupy dostawców, przy jednoczesnej dbałości o tożsamość 
wartości oraz standardów jakości prezentowanych przez nowych dostawców.  

5.18.Inne ryzyka związane z tzw. crowdfundingiem udziałowym 

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

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

5.19. Ryzyko związane z rozwodnieniem udziału  

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

5.20. Ryzyko ograniczonej płynności akcji oferowanych 

Akcje Oferowane nie są obecnie przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu lub o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 
regulowanym. Ograniczona płynność Akcji Oferowanych może w szczególności wypłynąć 
na możliwą do uzyskania cenę sprzedaży Akcji Oferowanych, która może być istotnie niższa 
od ceny, po której zostały nabyte. Ryzyko ograniczonej płynności Akcji Oferowanych wiąże 
się również z brakiem łatwo dostępnych instrumentów umożliwiających obrót Akcjami 
Oferowanymi. Oznacza to, że sprzedaż Akcji Oferowany może wiązać się z koniecznością 
samodzielnego poszukiwania przez Inwestora nabywcy Akcji Oferowanych. 

5.21. Ryzyko związane z brakiem gwarancji zysku  

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

5.22. Ryzyko nie wypłacenia dywidendy  

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

5.23. Ryzyko utraty kontroli nad Spółką 

Obecnie udział większościowego akcjonariusza Spółki, Adriana Piwko, w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzaniu wynosi 56,21 %. Po rejestracji podwyższenia kapitału 
zakładowego na skutek emisji Akcji Oferowanych, przy założeniu subskrybowania 
wszystkich Akcji Oferowanych, udział większościowego akcjonariusza spadnie do 45,74 %.  
Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia 
w niektórych sprawach wymagają zachowania określonego, minimalnego kworum. Do 
uchwał tych należą: uchwała w sprawie połączenie się Spółki z inną spółką, uchwała w 
sprawie podziału Spółki oraz uchwała w sprawie przekształcenia się Spółki w spółkę 
osobową lub w inną spółkę kapitałową. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 
na skutek emisji Akcji Oferowanych, gdy udział większościowego akcjonariusza Spółki w 
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spadnie poniżej wymaganego, 
minimalnego kworum, podjęcie uchwały w wyżej wymienionych sprawach, będzie 
wymagać zaangażowania co najmniej części mniejszościowych akcjonariuszy Spółki, a brak 
ich udziału może uniemożliwić podjęcie uchwały w tym zakresie.  

5.24. Ryzyko niezapewnienia podaży produktów na gwałtownie wzrastającą 
liczbę zamówień  

Spółka dokłada starań by oferowane przez nią produkty były dostępne w ilościach 
umożliwiających szeroki oraz swobodny wybór. Niezależnie od starań Spółki, dostępność 
niektórych produktów uzależniona jest od wielu czynników, na które Spółka nie ma 
wpływu, w tym w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w okresie 
uprawy niektórych produktów. W przypadku gwałtownego wzrostu liczby zamówień Spółka 
może nie być w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu dostępności niektórych 
produktów, co może mieć negatywny wpływ na relacje wizerunkowe Spółki, a docelowo, 
na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe.  

W celu ograniczenia wskazanego ryzyka, Spółka planuje rozpocząć prace nad projektem 
technologicznym B+R, polegającym na opracowaniu oraz wdrożeniu algorytmu 
prognozowania popytu na poszczególne produkty.    
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ZAŁĄCZNIK 1 – INFORMACJA ODPOWIADAJĄCA ODPISOWI AKTUALNYEM Z KRAJOWEGO 
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ZAŁĄCZNIK 2 – TREŚĆ UCHWAŁY EMISYJNEJ 
 
 

Uchwała nr 5 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, 

wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu 

Spółki 

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 

7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 1 ust. 3 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie 

prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych 

lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 

2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), Nadzwyczajne Walne Spółki uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 

151.958,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 

osiem złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 151.959,00 zł (słownie: sto 

pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) i nie 

wyższej, niż 186.758,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset 

pięćdziesiąt osiem złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą, niż 1,00 zł (słownie: 

jeden złoty 00/100) i nie wyższą, niż 34.800,00 zł (słownie: trzydzieści cztery 

tysiące osiemset złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej, niż 1 (słownie: jednej) 

i nie więcej, niż 34.800 (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset) akcji 

zwykłych, imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 

00/100) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż, 1,00 zł (słownie: 

jeden złotych) i nie wyższej niż 34.800,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące 

osiemset złotych 00/100), oznaczonych numerami od  00001 do nie większego, niż 

34800 („Akcje serii D”). 

2. Cena emisyjna jednej akcji serii D wynosi 75,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć 

złotych 00/100). 
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3. Akcje serii D będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 

4. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii D, ponad wartość 

nominalną Akcji Serii D zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki. 

5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi 

akcjami, tj.:  

1) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 

Akcje serii D najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego 

Zgromadzenie w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy 

od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego 

poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpiła rejestracja 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D;  

2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 

Akcje serii D w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale 

Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie 

począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D, tzn. od dnia 

1 stycznia tego roku obrotowego. 

6. Wszystkie Akcje serii D zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji otwartej, o której 

mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej 

w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być 

publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub 

dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 

2003/71WE.  

7. W związku z faktem, że łączna wartość oferty publicznej Akcji serii D łącznie z 

ofertami publicznymi instrumentów finansowych przeprowadzanymi przez Spółkę 

na terytorium Unii Europejskiej w poprzednich 12 miesiącach kalendarzowych, 

będzie mniejsza, niż 1 000 000 euro, do oferty publicznej Akcji serii D nie ma 

zastosowania Rozporządzenia Prospektowego. Jednakże jako, że zakładane wpływy 

brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej z tytułu emisji Akcji serii D, liczone 

według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić będą nie mniej niż 100 000 

euro i mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać 

z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w 

okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą 

mniejsze niż 1 000 000 euro, wymaga ona udostępnienia do publicznej wiadomości 

dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, o którym mowa w art. 37a 
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ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych. 

§ 2 

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU 

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości 

prawa poboru Akcji serii D.  

2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą 

powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D 

oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D. Walne Zgromadzenie przyjmuje 

do wiadomości treść tej opinii. 

§ 3 

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich 

czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia oferty 

publicznej Akcji serii D. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o 

odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii D, o jej zawieszeniu lub 

wznowieniu. Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia 

oferty publicznej Akcji serii D, który to termin może zostać ustalony oraz 

udostępniony do publicznej wiadomości później. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenie 

szczegółowych warunków emisji Akcji serii D, w tym w szczególności:  

1) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje serii D; 

2) wskazywania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii D; 

3) ustalenia treści i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na Akcje serii D; 

4) określenia zasad przydziału Akcji serii D; 

5) dokonania przydziału Akcji serii D albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich 

przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z 

niemożliwością wykonania niniejszej uchwały; 

6) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji serii D, o zawieszeniu, 

wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu oferty Publicznej Akcji serii D, w 

przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki; 

7) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w 
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wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej 

uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek 

handlowych; 

8) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu 

zawierającego informacje o ofercie publicznej Akcji serii B, o którym mowa 

w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych.  

 

§ 4 

ZMIANA STATUTU 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, 

że § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, niż 151.959,00 zł (sto pięćdziesiąt 

jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych) i nie więcej, niż 197.348,00 

zł (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych) dzieli się 

na nie mniej, niż 151.959 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 

dziewięć) i nie więcej, niż 197.348 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta 

czterdzieści osiem) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym: 

a. 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 

100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), 

b. 26.885 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji 

imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 26.885,00 zł (dwadzieścia 

sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych), 

c. 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych serii 

C, o łącznej wartości nominalnej 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy 

siedemdziesiąt trzy);  

d. nie mniej, niż 1 (jedna) i nie więcej niż 34.800 (trzydzieści cztery tysiące 

osiemset) akcji zwykłych, imiennych serii D, o łącznej wartości nominalnej 

nie niższej, niż 1,00 zł (jeden złotych) zł i nie wyższej niż 34.800 zł 

(trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych), o numerach od  00001 do nie 

większego, niż 34800.  

§ 4. 

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ  

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do 
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ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do 

Statutu na podstawie niniejszej Uchwały nr 5, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd 

oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek 

handlowych. 

§ 5. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że 

podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania 

wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego. 
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ZAŁĄCZNIK 3 – STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ  

 
 

Art.1. 

1. Firma Spółki brzmi: PORA NA POLA spółka akcyjna. Spółka może używać nazwy 

PORA NA POLA S.A. 

2. Siedzibą Spółki jest Łomża.  

 

Art. 2. 

Przedmiotem działalności Spółki jest:  

1) PKD 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,  

2) PKD 47 – Handel, detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 

samochodowymi,  

3) PKD 49 – Transport lądowy oraz transport rurociągowy,  

4) PKD 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 

informatyki oraz działalność powiązana,  

5) PKD 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji,  

6) PKD 70 – Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z 

zarządzaniem,  

7) PKD 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,  

8) PKD 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała 

działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,  

9) PKD 96 – Pozostała indywidualna działalność usługowa.  

 

Art. 3. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, niż 151.959,00 zł (sto pięćdziesiąt jeden 

tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych) i nie więcej, niż 197.348,00 zł (sto 

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych) dzieli się na nie 

mniej, niż 151.959 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) 

i nie więcej, niż 197.348 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści 

osiem) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym: 

a. 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 
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100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), 

b. 26.885 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji 

imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 26.885,00 zł (dwadzieścia 

sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych), 

c. 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych serii 

C, o łącznej wartości nominalnej 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy 

siedemdziesiąt trzy);  

d. nie mniej, niż 1 (jedna) i nie więcej niż 34.800 (trzydzieści cztery tysiące 

osiemset) akcji zwykłych, imiennych serii D, o łącznej wartości nominalnej 

nie niższej, niż 1,00 zł (jeden złotych) zł i nie wyższej niż 34.800 zł 

(trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych), o numerach od  00001 do nie 

większego, niż 34800.  

2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w 1/4 przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze 

przedsiębiorców KRS. 

Art. 3a. 

1. W przypadku złożenia do Zarządu Spółki przez akcjonariusza Spółki wniosku o wydanie 

duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się 

przepisów dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. 

(Dz.U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20). 

2. Wniosek powinien wskazywać rodzaj, serię i numer akcji, której dotyczy oraz 

oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji oraz 

oświadczenie o przysługującym akcjonariuszowi tytule własności akcji. 

3. Zarząd Spółki ogłosi o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji wzywając wszystkich, 

aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd Spółki terminie, nie 

krótszym niż tydzień od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili 

swoje roszczenia do niego, pod rygorem unieważnienia dokumentu akcji przez Zarząd 

Spółki i wydania jego duplikatu osobie żądającej jego wydania. W przypadku złożenia 

w tym terminie dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenia do tego 

dokumentu, Zarząd Spółki zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, zakończy 

postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci dokument akcji 

składającemu. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza 

roszczeń do tego dokumentu, Zarząd Spółki wyda złożony dokument akcji osobie 

wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu 

obciążają wnioskodawcę.  

4. Zasady opisane w ustępach powyżej stosuje się również do odcinków zbiorowych akcji. 
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Art. 4. 

1. Zarząd składa się z od 1 do 3 osób i jest wybieranych na okres 5 lat przez Radę 

Nadzorczą. 

2. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustalane jest przez Radę Nadzorczą.  

3. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 5 członków powoływanych przez Walne 

Zgromadzenie na okres 4 lat.  

4. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:  

a. zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu,  

b. wybór biegłych do badania sprawozdania finansowego,  

c. ustalanie regulaminu pracy Zarządu Spółki.  

5. Prawo głosu może być wykonywane przed pełnym pokryciem akcji. 

 

Art. 5. 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy 

się w dniu 31 grudnia 2019 r. 

2. Spółka tworzy kapitał zapasowy.  

3. Spółka może tworzyć również kapitały rezerwowe uchwałą Walnego Zgromadzenia 

Wspólników.  

 

Art. 6. 

1. Założycielami Spółki są Adrian Piwko i Olga Matusiak.  

2. Pierwsze organy Spółki zostały powołane w akcie zawiązania Spółki. 
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ZAŁĄCZNIK 4 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZA 2019 ROK 
 

[ZAŁĄCZONE JAKO ODRĘBNY DOKUMENT] 
 

  



Strona 34 z 34 
 

ZAŁĄCZNIK 5 – WSTĘPNE, NIEZAUDYTOWANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZA 2020 ROK  
 

[ZAŁĄCZONE JAKO ODRĘBNY DOKUMENT]  


