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I.
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Firma Spółki

BIOGENED S.A.

Siedziba, adres

ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź

Numer telefon

+48 42 651 31 52; +48 42 651 31 93
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+48 42 651 12 43; +48 42 651 43 38

Adres strony internetowej

www.biogened.pl

Adres poczty elektronicznej

manager@biogened.pl

Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS

273505

REGON

472338733

NIP

947-18-56-923

II.
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Firma Spółki

Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Siedziba, adres

Poznań, pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Numer telefonu

+48 61 85 09 200

Numer faksu

+48 61 85 09 201

Adres strony internetowej

www.gtfr.pl

Adres poczty elektronicznej
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Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
0000369868

REGON

301591100

NIP

778-14-76-013
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III.

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów
finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w Alternatywnym Systemie
Obrotu wprowadzane są:
 741.530 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści) akcji zwykłych
na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja,
 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 zł
(dziesięć złotych) każda akcja,
 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł
(dziesięć złotych) każda akcja,
 2.655 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D
o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja.

Rozdział: Spis treści

Należy wskazać, że akcje Emitenta wszystkich emisji, tj. akcje serii A, B, C i D, są równe
w prawach głosu i podziale zysku.
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Rozdział 1. Czynniki ryzyka
Przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji Emitenta inwestorzy powinni mieć na uwadze
przedstawione poniżej czynniki ryzyka, niezależnie od informacji zawartych w pozostałych
częściach Dokumentu Informacyjnego. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie są jedynymi, które
mogą dotyczyć Emitenta i prowadzonej przez niego działalności. W przyszłości mogą pojawić się
zarówno czynniki ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, np. o charakterze losowym,
jak również czynniki ryzyka, które nie są istotne w chwili obecnej, ale mogą okazać się istotne
w przyszłości. Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej
czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Emitenta
działalność, jego sytuację finansową, a także wyniki prowadzonej działalności oraz kształtowanie
się rynkowego kursu akcji Emitenta. Poza ryzykami opisanymi poniżej inwestowanie w akcje
Emitenta wiąże się również z ryzykami właściwymi generalnie dla inwestycji w instrumenty rynku
kapitałowego.
Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się
prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności. Inwestor decydujący się nabyć
akcje Spółki powinien rozumieć ryzyka związane z taką inwestycją i być w stanie ponieść stratę
części lub całości zainwestowanych środków.

1.1.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi
działalność

1.1.1 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną
Wysokość osiąganych przez Emitenta przychodów uzależniona jest od sytuacji
makroekonomicznej. Wielkość sprzedaży kształtują takie czynniki jak tempo wzrostu gospodarki
i dochodów gospodarstw domowych, poziom inflacji, stóp procentowych i oczekiwania
konsumentów w tym zakresie, jak i ogólny klimat gospodarczy. Negatywne zmiany w sytuacji
makroekonomicznej mogą spowodować spadek wydatków konsumpcyjnych gospodarstw
domowych, a co za tym idzie i wolumenu sprzedaży Emitenta. Może to skutkować pogorszeniem
się wyników finansowych Spółki lub osiągnięciem zysków niższych od planowanych.

Otoczenie prawne oraz regulacyjne w Polsce podlega częstym zmianom. Co więcej,
interpretowanie przepisów prawa przez sądy oraz organy administracji publicznej jest
niejednolite. Spółka jest więc narażona na ryzyko zmian regulacji prawnych. Jest tym samym
zmuszona do monitorowania zmian legislacyjnych oraz dostosowywania działalności do
zmieniających się przepisów, a także ponoszenia związanych z tym kosztów. Częste zmiany
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przepisów prawa oznaczają również ryzyko rozbieżności w zakresie interpretacji dokonanych
przez Emitenta oraz organy administracji publicznej.
1.1.3 Ryzyko związane z regulacjami w zakresie refundacji leków
Działalność Emitenta jest szczególnie wrażliwa na zmiany regulacyjne dotyczące obszaru
refundacji leków. W Polsce rynek leków, w tym leków refundowanych, podlega szczegółowej
regulacji przepisami prawa. Na ich podstawie ustala się wykaz leków refundowanych, zakres
refundacji, w tym ceny, limity oraz stopień refundacji. Niekorzystne zmiany w zakresie tych
przepisów (np. skreślenie produktów Emitenta z listy leków refundowanych) mogą negatywnie
wpłynąć na konkurencyjność produktów Spółki.
1.1.4 Ryzyko związane z wydaniem pozwolenia na wytwarzanie produktów
leczniczych
Zezwolenie wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego jest podstawą prowadzenia
działalności polegającej na wytwarzaniu produktów leczniczych. Zezwolenie to wymaga
okresowego odnawiania. Zmiany regulacji w zakresie wydawania zezwoleń na wytwarzanie
produktów leczniczych mogą mieć istotny wpływ na zakres prowadzonej działalności przez
Emitenta. Istnieje ryzyko, że ze względu na niekorzystne z jego punktu widzenia zmiany regulacji
prawnych, Emitent nie będzie mógł kontynuować działalności w dotychczasowym zakresie.
Może to skutkować spadkiem osiąganych przez niego przychodów ze sprzedaży, bądź też
osiągnięciem niższego ich poziomu niż planowany. W konsekwencji może to oznaczać
uzyskiwanie przez Emitenta wyników niższych od prognozowanych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą dopuszczenia do obrotu produktów na danym
rynku jest uzyskanie pozwolenia. Jest ono wydawane na określony czas, a tym samym wymaga
okresowego przedłużenia. Wiąże się to z dużym nakładem pracy wynikającym z konieczności
sporządzenia odpowiedniej dokumentacji. Co więcej, procedury uzyskiwania pozwolenia są
często bardzo czasochłonne, a proces ten może zostać dodatkowo wydłużony ze względu na
częste zmiany regulacji, które prowadzą do licznych rozbieżności interpretacyjnych. Powyższe
czynniki są źródłem niedogodności dla Emitenta i mogą prowadzić do znaczących opóźnień we
wprowadzeniu przez niego nowych produktów do obrotu oraz ponoszenia przez niego wyższych
kosztów.

Rozdział: Czynniki ryzyka

1.1.5 Ryzyko związane z regulacjami w zakresie rejestracji leków
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1.1.6 Ryzyko niejasności oraz zmian przepisów podatkowych
System podatkowy w Polsce podlega częstym zmianom. Przepisy podatkowe nierzadko
sformułowane są w sposób nieprecyzyjny. Brakuje również jednoznacznej wykładni w tym
zakresie. Źródłem niestabilności przepisów podatkowych jest ich harmonizacja na terenie państw
należących do Unii Europejskiej. Emitent nie może wykluczyć zmian w przepisach podatkowych,
które w sposób niekorzystny mogłyby wpłynąć na jego działalność. Co więcej, również
interpretacje przepisów podatkowych charakteryzują się częstymi zmianami. Brakuje jednolitości
orzecznictwa sądowego w obszarze opodatkowania i praktyki organów skarbowych. Przyjęcie
odmiennej interpretacji przepisów przez Emitenta może w istotny sposób negatywnie wpłynąć na
osiągane przez niego wyniki, jak i perspektywy dalszego rozwoju działalności.
1.1.7 Ryzyko związane z konkurencją
Segmenty rynku, na których działa Emitent, odznaczają się zarówno relatywnie wysokimi
marżami, jak i dużym potencjałem wzrostu. Na rynku zaobserwować można silną konkurencję –
tak pośród przedsiębiorstw krajowych, jak i zagranicznych. Nie można wykluczyć pojawienia się
nowych produktów, czy też zmiany strategii marketingowej już istniejących, które dotychczas nie
zaliczały się do konkurencji bezpośredniej. Ryzyko nasilenia się konkurencji występuje zarówno
ze strony podmiotów krajowych, jak i zagranicznych. Taka sytuacja mogłaby spowodować
pogorszenie przychodów ze sprzedaży i udziału Emitenta w rynku, czy też rentowności osiąganej
przez Emitenta poprzez obniżenie poziomu marż przez niego uzyskiwanych.
1.1.8 Ryzyko związane z tendencjami na rynku dermokosmetyków

1.1.9 Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży
Sprzedaż na rynkach, na jakich działa Emitent, może podlegać sezonowości. Mimo relatywnie
szerokiego asortymentu produktów Emitenta i jego dążeniu do osiągania wyrównanego,
wysokiego poziomu łącznej sprzedaży w ciągu całego roku obrotowego, istnieje ryzyko, że

Rozdział: Czynniki ryzyka

Wymagania stawiane przed podmiotami aktywnymi na polskim rynku kosmetycznym stale rosną.
Serie dermokosmetyków wprowadzane do sprzedaży muszą być starannie przygotowane tak,
aby jak najlepiej zaspokajały potrzeby konsumentów. Etap wprowadzania produktów na rynek
wymusza konieczność przeprowadzenia skutecznej kampanii marketingowej. Cykl życia
produktów ustawicznie skraca się – obecnie nie przekracza on okresu jednego roku. Oznacza to
konieczność błyskawicznej reakcji na sygnały napływające z rynku. Istnieje ryzyko,
że skuteczność podejmowanych przez Emitenta działań w obszarze marketingu będzie niższa od
zabiegów stosowanych przez jej konkurencję. Może to powodować utratę klientów przez
Emitenta, a tym samym osiągnięcie przez niego gorszych wyników finansowych.
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uzyskiwane przez niego wyniki podlegać będą wahaniom. Ze względu na zjawisko sezonowości w
ramach grup produktowych istnieje także konieczność dostosowania wielkości zapasów do
prognozowanego popytu. Periodycznie mogą także wystąpić wahania poziomu należności
handlowych.
1.1.10 Ryzyko niekorzystnych tendencji cenowych
Ceny oferowanych przez Emitenta produktów kształtowane są na rynku poprzez takie czynniki,
jak ceny produktów konkurencyjnych czy postrzeganie produktów przez klienta. Istnieje ryzyko
niekorzystnych tendencji w zakresie kształtowania się tych cen w przyszłości. Miałoby to
niekorzystny wpływ na poziom osiąganych przez Emitenta przychodów ze sprzedaży, a tym
samym mogłoby doprowadzić do obniżenia wyniku finansowego.

1.2.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

1.2.1 Ryzyko procedur dopuszczenia produktów do obrotu
Produkty o statusie leków wprowadzane w Polsce do sprzedaży podlegają procesowi
dopuszczenia do obrotu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych. Emitent na każdym etapie tego procesu przygotowuje swoje produkty
z najwyższą dbałością tak, by odznaczały się one najwyższą jakością, a jednocześnie spełnione
zostały wszelkie wymogi formalne. Może się jednak zdarzyć, że nie wszystkie produkty zostaną
dopuszczone do sprzedaży lub termin dopuszczenia odbiegać będzie od planowanego, co może
negatywnie wpłynąć na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe.

Przed wprowadzeniem na rynek produkty Emitenta badane są pod kątem wpływu na organizm
człowieka. Mimo wnikliwych badań istnieje jednak ryzyko ich negatywnego wpływu na zdrowie
klientów. W trakcie stosowania leku dopuszczonego do obrotu mogą wystąpić nieprzewidywane
efekty uboczne, jak również interakcje z innymi lekami. W razie wystąpienia działań
niepożądanych lub interakcji z innymi lekami może dojść do wycofania lub wstrzymania
w obrocie podejrzanej serii leku. Istnieje także ryzyko wysunięcia roszczeń wobec Emitenta
z tytułu odpowiedzialności za produkt na drodze postępowań cywilnych, które oznaczałyby
potencjalną szkodę dla marki produktu i Emitenta, a także negatywne konsekwencje finansowe
związane z ewentualną wypłatą odszkodowań.

Rozdział: Czynniki ryzyka

1.2.2 Ryzyko związane z potencjalną szkodliwością produktów
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1.2.3 Ryzyko pogorszenia jakości produktów
Emitent dokłada największej staranności, aby poprzez wykorzystanie procedur ciągłego
doskonalenia prowadzić do stałej poprawy jakości swoich produktów. Nie można jednak
wykluczyć, że wskutek uszkodzenia linii produkcyjnej, pomyłki pracownika lub z innych
powodów dojdzie do pogorszenia jakości produktów Emitenta. Wypuszczenie na rynek wadliwej
partii produktów mogłoby doprowadzić do utraty zaufania klientów, co w konsekwencji
negatywnie odbiłoby się na wynikach osiąganych przez Emitenta w długim okresie. W celu
ograniczenia tego ryzyka Emitent uzyskał w roku 2009 przyznawany przez Główny Inspektorat
Farmaceutyczny Certyfikat GMP, zapewniający spełnienie ustalonych wymagań jakościowych
dzięki szeroko rozumianej bezpiecznej produkcji środków farmaceutycznych. Certyfikat
potwierdza produkcję preparatów zgodnie ze standardami Dobrych Praktyk Produkcyjnych.
Dodatkowo w roku 2008 Emitent uzyskał Certyfikat ISO 22000:2005, potwierdzający stosowanie
przez Biogened Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w zakresie produkcji i
konfekcjonowania suplementów diety w postaci kapsułek.
1.2.4 Ryzyko utraty kluczowych pracowników
Jednym z kluczowych czynników sukcesu Emitenta jest wykwalifikowana i doświadczona kadra
pracownicza. Jej utrata stanowi istotne ryzyko z punktu widzenia działalności Emitenta, którego
przyszły rozwój jest ściśle związany ze stabilnym zatrudnieniem kluczowych pracowników.
Ich rezygnacja lub niezdolność do pracy mogłaby ograniczyć możliwości rozwoju Emitenta.
Aby ograniczyć to ryzyko, Emitent podejmuje szereg działań mających na celu kształtowanie
odpowiedniego systemu motywacji personelu i wspierania jego lojalności.
1.2.5 Ryzyko związane z pracami badawczo-rozwojowymi

1.2.6 Ryzyko zdarzeń losowych
Jak każde przedsiębiorstwo, Emitent narażony jest na ryzyko zdarzeń losowych. Zjawiska takie
jak nawałnica czy pożar, których Emitent nie jest w stanie przewidzieć, mogą prowadzić

Rozdział: Czynniki ryzyka

Nasilająca się konkurencja stawia przed Emitentem nowe wyzwania, wymuszając na nim
konieczność ciągłego ulepszania wykorzystywanej technologii. Stanowi ona podstawę jakości
oferowanych produktów, a tym samym jeden z ważniejszych czynników wpływających
na kształtowanie się ich cen. Wynika stąd konieczność ponoszenia nakładów na działania
badawczo-rozwojowe. Istnieje ryzyko nieosiągnięcia zamierzonych wyników prac rozwojowych.
Niepowodzenie w tym obszarze wiąże się z brakiem możliwości odzyskania poniesionych
nakładów.
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do poniesienia istotnych strat nadzwyczajnych, a tym samym znaczącego pogorszenia osiąganych
przez niego wyników.
1.2.7 Ryzyko związane z dominującym wpływem głównego akcjonariusza
Główny akcjonariusz Emitenta – spółka Life Science Technologies – posiada ponad 92% głosów
na Walnym Zgromadzeniu. Dominująca pozycja w akcjonariacie daje mu możliwość wpływania
na bieżącą działalność Emitenta oraz realizację planów strategicznych.

1.2.8 Ryzyko związane z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej w niepełnym
składzie
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Rada Nadzorcza Emitenta liczy
trzech członków (liczba członków zgodna z zapisami statutu Emitenta). Zgodnie z przepisami
KSH jest to niepełny skład w stosunku do wymaganego składu dla spółki publicznej. W związku
z powyższym po uzyskaniu statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza będzie funkcjonować w
niepełnym składzie, a uchwały przez nią podjęte nie będą ważne, co może mieć niekorzystny
wpływ na funkcjonowanie Emitenta. W celu eliminacji tego ryzyka w momencie uzyskania przez
Emitenta statusu spółki publicznej, Zarząd niezwłocznie podejmie działania, zmierzające do
uzupełnienia składu Rady Nadzorczej (tj. zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które
powoła co najmniej dwóch nowych członków Rady Nadzorczej).

1.3.

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz inwestycją
w instrumenty finansowe Emitenta

Emitent po raz pierwszy wprowadza swoje instrumenty finansowe do obrotu publicznego –
nigdy wcześniej nie dokonywał takiej operacji ani na krajowym, ani na zagranicznym rynku
regulowanym czy w jakimkolwiek alternatywnym systemie obrotu. W związku z tym bardzo
trudno jest przewidzieć, czy wprowadzane obecnie instrumenty finansowe staną się przedmiotem
aktywnego obrotu po rozpoczęciu ich notowania na rynku NewConnect. Należy liczyć się z tym,
iż na skutek wielu czynników cena akcji Emitenta może być niższa od ceny emisyjnej lub ceny
z pierwszych dni notowań. Mogą mieć na to wpływ m.in. okresowe zmiany wyników
finansowych Emitenta, niedostateczna płynność na rynku NewConnect, a także czynniki
makroekonomiczne (wahania kursów walut, poziom inflacji, zmiany czynników ekonomicznych
i politycznych na skalę lokalną, regionalną czy międzynarodową, sytuacja na innych giełdach
papierów wartościowych na całym świecie). Ponadto inwestorzy nabywający akcje Emitenta

Rozdział: Czynniki ryzyka

1.3.1 Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji Emitenta
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wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu powinni mieć świadomość ryzyka, które wynika
z możliwości przyszłych zmian kursu tych instrumentów na rynku wtórnym.
1.3.2 Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcji Emitenta
Zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego
Systemu Obrotu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi (na okres nie dłuższy niż
3 miesiące) w następujących przypadkach:
 na wniosek emitenta,
 jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
 jeśli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie (w szczególności,
zgodnie z §16 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent
nie wykonuje obowiązków określonych w rozdziale V tego regulaminu).
Ponadto, w innych przypadkach określonych przepisami prawa (w szczególności, zgodnie
z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie, w przypadku gdy obrót 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 KNF),
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót instrumentami finansowymi
na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Ewentualne wystąpienie wyżej wymienionych sytuacji spowoduje zawieszenie obrotu akcji
Emitenta.
1.3.3 Ryzyko związane z wykluczeniem akcji Emitenta z obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu

Ponadto Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu obligatoryjnie wyklucza instrumenty
finansowe z obrotu w następujących sytuacjach: w przypadkach określonych przepisami prawa
(w szczególności, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie, na żądanie KNF, 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), jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się

Rozdział: Czynniki ryzyka

Zgodnie z §12 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może wykluczyć
z obrotu instrumenty finansowe w sytuacji, gdy:
 emitent złoży taki wniosek (z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia takiej decyzji
od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków),
 uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
 nastąpi ogłoszenie upadłości emitenta lub oddalenie przez sąd wniosku o ogłoszenie
upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów
postępowania,
 zostanie otwarty proces likwidacji emitenta.
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ograniczona, w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów oraz 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.
Dodatkowo, w przypadku gdy emitent nie wykonuje obowiązków określonych w rozdziale V
Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może upomnieć emitenta,
zawiesić obrót jego instrumentami, bądź wykluczyć je z obrotu (§16 Regulaminu ASO).
1.3.4 Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar
administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego za niewykonywanie
lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów
prawa
Niedopełnienie przez Emitenta obowiązku przekazania zawiadomienia w ciągu 14 dni od faktu
wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu instrumentów finansowych do ewidencji
prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) może, zgodnie z art. 10 ust. 5 lit. b
Ustawy o ofercie publicznej, pociągać za sobą nałożenie przez KNF kary administracyjnej
w postaci kary pieniężnej do wysokości 100 000 PLN.
Ponadto KNF może nałożyć inne kary administracyjne na Emitenta w przypadku niewykonania
obowiązków wynikających z wyżej wymienionej ustawy oraz Ustawy o obrocie.
1.3.5 Ryzyko związane z niewypłacalnością Emitenta

Rozdział: Czynniki ryzyka

W razie niewypłacalności Emitenta, jego wierzyciele są uprawnieni do zaspokojenia swoich
wierzytelności z majątku Emitenta. W razie upadłości Emitenta istnieje duże
prawdopodobieństwo, że znaczna część jego majątku zostanie przeznaczona na zaspokojenie
roszczeń wierzycieli, a inwestorzy posiadający akcje Emitenta stracą część lub całość środków
zainwestowanych w te instrumenty.
W momencie sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie ma przesłanek, które
mogłyby świadczyć o zagrożeniu niewypłacalnością bądź upadłością Emitenta.
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Rozdział: Czynniki ryzyka

Rozdział 2 Osoby odpowiedzialne za informacje
zawarte w dokumencie informacyjnym
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Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za
w dokumencie informacyjnym
2.1.

informacje

zawarte

Emitent

Firma Spółki

BIOGENED S.A.

Siedziba, adres

ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź

Numer telefon

+48 42 651 31 52; +48 42 651 31 93

Numer faksu

+48 42 651 12 43; +48 42 651 43 38

Adres strony internetowej

www.biogened.pl

Adres poczty elektronicznej

manager@biogened.pl

Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Nr KRS

273505

REGON

472338733

NIP

947-18-56-923

W imieniu Emitenta występują:
 pan Jacek Płucienniczak – Prezes Zarządu,
 pani Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu.
Emitent jest odpowiedzialny za całość informacji zamieszczonych w niniejszym Dokumencie
Informacyjnym.

Rozdział: Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym

XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
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Rozdział: Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym

Oświadczenie Emitenta
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2.2. Autoryzowany Doradca
Firma Spółki

Grant

Thornton

Frąckowiak

Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością Sp. k.
Siedziba, adres

Poznań, pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Numer telefonu

+48 61 85 09 200

Numer faksu

+48 61 85 09 201

Adres strony internetowej

www.gtfr.pl

Adres poczty elektronicznej

AutoryzowanyDoradca@gtfr.pl

Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Nr KRS

0000369868

REGON

301591100

NIP

778-14-76-013

W imieniu Autoryzowanego Doradcy występuje pan Maciej Richter – Partner Zarządzający
Departamentem Doradztwa Gospodarczego Grant Thornton Frąckowiak.
Autoryzowany Doradca jest odpowiedzialny za całość informacji zamieszczonych w niniejszym
Dokumencie Informacyjnym.

Rozdział: Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
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Rozdział: Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy
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Rozdział: Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym

Rozdział 3 Dane o instrumentach finansowych
wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

22
© Grant Thornton Frąckowiak

[195]

Rozdział 3. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych
do alternatywnego systemu obrotu
3.1.

Rodzaj, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych
z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń
co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz
zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych

3.1.1 Typ i rodzaj instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu

Objęcie Akcji Serii D odbyło się w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy (art. 431 §2 pkt. 1. w zw. z art. 433 §2 KSH).
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do Alternatywnego Systemu Obrotu
na rynku NewConnect wprowadzanych jest:
 741.530 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści) akcji zwykłych na
okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja,
 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 zł
(dziesięć złotych) każda akcja,
 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł
(dziesięć złotych) każda akcja,
 2.655 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D
o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja.
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączna wartość nominalna akcji serii A, B, C
oraz D wynosi 11.441.850 PLN(słownie złotych: jedenaście milionów czterysta czterdzieści jeden
tysięcy osiemset pięćdziesiąt).
Akcje serii D reprezentują 0,23 % kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do 0,23%
głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ich łączna wartość nominalna wynosi 26.550 zł.
Akcje serii D zostały wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 §2 pkt 1 KSH).
Podstawę emisji akcji serii D stanowi uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biogened Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Na podstawie tej uchwały wyemitowano 2.655
(słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D. Walne
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W celu zapewnienia równego dostępu do informacji inwestorom zainteresowanym nabywaniem
instrumentów finansowych na rynku NewConnect zamieszcza się dodatkowo następujące
informacje dotyczące przebiegu przeprowadzonej oferty niepublicznej.
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Subskrypcja akcji serii D w ofercie niepublicznej została przeprowadzona w terminie:
14 kwietnia 2011 – 20 maja 2011 (data przydzielenia akcji). Łączna liczba inwestorów, którzy
nabyli instrumenty finansowe w ofercie niepublicznej (w trybie subskrypcji prywatnej akcji serii
D) wynosi 6.
Całkowite koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty niepublicznej akcji serii
C wyniosły 194.995 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset
dziewięćdziesiąt pięć), w tym w rozbiciu na koszty:
 przeprowadzenia sprzedaży akcji: 145.865 zł;
 wynagrodzenia subemitentów – brak poniesionych kosztów;
 przygotowania dokumentu informacyjnego wraz z usługami doradztwa – 35.000 zł;
 promocji oferty: 14.130 zł.
W sprawozdaniu finansowym Emitent uwzględnia te koszty w pozycji Rozliczenia
międzyokresowe kosztów.
Akcje serii A, B, C oraz D wprowadzane do obrotu są akcjami na okaziciela. Akcje te ulegną
dematerializacji z chwilą ich zarejestrowania, na podstawie umowy zawartej przez Emitenta
z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), o której mowa w art. 5 ust. 4
Ustawy o obrocie. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru papierów
wartościowych zdematerializowanych jest KDPW. Po zawarciu przez Emitenta umowy
z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcje serii A, B,
C oraz D będą zapisane na rachunkach depozytowych KDPW.
Akcje serii A, B, C oraz D nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351–353 KSH.
Z akcjami tymi nie są związane żadne uprzywilejowania oraz nie są one przedmiotem żadnych
zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych.

Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

Zgromadzenie upoważniło Zarząd do określenia adresatów propozycji nabycia akcji nowej emisji
serii D oraz do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji serii D.
Ofercie podlegało 2.655 (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcje serii D, o wartości
nominalnej 10,00 zł (słownie złotych: dziesięć) każda, o łącznej wartości nominalnej 26.550,00 zł
(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).
Ustalona przez Zarząd cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 39,42 PLN (słownie złotych:
trzydzieści dziewięć 42/100) za każdą akcję.
Łączna kwota środków finansowych pozyskanych przez Emitenta w wyniku sprzedaży akcji serii
D wyniosła 104.660,10 złotych (słownie: sto cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt 10/100 złotych).
Emitent planuje przeznaczyć całą kwotę środków finansowych pozyskanych z emisji na wsparcie
realizowanego planu inwestycyjnego, polegającego na wprowadzeniu na rynek nowych
produktów, w tym na wytworzenie stocku hurtowego nowych leków, działania wspierające
sprzedaż i promocję, a także rozwój portfolio produktowego. Szczegółowy opis planów
inwestycyjnych Emitenta został zaprezentowany w pkt. 4.6.3 Strategia rozwoju Emitenta.
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3.1.2 Ograniczenia w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych
Statut Emitenta nie zawiera żadnych ograniczeń w zakresie możliwości przenoszenia Akcji Serii
A, B, C oraz D.
Ograniczenia w zakresie możliwości przenoszenia akcji Emitenta wynikają z obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności z Ustawy o obrocie, Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów.
Poniższy opis stanowi jedynie ogólne streszczenie najważniejszych przepisów mających wpływ
na sytuację prawną posiadaczy akcji Emitenta, według stanu na datę niniejszego Dokumentu
Informacyjnego. W celu uzyskania precyzyjnych informacji o aktualnym stanie prawnym,
szczególnie w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego, Emitent zaleca skorzystanie
z porady prawnej.

Zgodnie z art. 159 ust. 1 i 1a Ustawy o obrocie 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 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 albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności
prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi
instrumentami finansowymi,
 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.
Zgodnie z art. 159 ust. 1b Ustawy o obrocie, przepisów art. 159 ust. 1 i 1a Ustawy o obrocie
nie stosuje się do czynności dokonywanych:
 przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba wskazana powyżej
zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający
ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne,
 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,
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Ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie oraz Ustawy o ofercie publicznej
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w wyniku złożenia przez osobę wskazaną powyżej zapisu w odpowiedzi na ogłoszone
wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy
o ofercie publicznej,
 w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę wskazaną powyżej wezwania
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie
publicznej,
 w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru,
 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.
Okres zamknięty Ustawa o obrocie definiuje jako:
 okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt. 1
lit. a Ustawy o obrocie informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów
finansowych, o których mowa w art. 159 ust. 1 Ustawy o obrocie, spełniających warunki
określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie, 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 Ustawy o obrocie
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 Ustawy
o obrocie 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 Ustawy o obrocie nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie
których sporządzany jest dany raport.
Ponadto, zgodnie z art. 160 Ustawy o obrocie osoby, które:
 wchodzą w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo są jego
prokurentami,
 pełnią w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze i 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,
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Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie, Emitent jest obowiązany do niezwłocznego
udostępniania informacji otrzymanych na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie,
równocześnie spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są papiery
wartościowe tego emitenta, oraz do publicznej wiadomości, w trybie określonym w art. 56 ust. 1
Ustawy o ofercie publicznej.
Jednocześnie art. 161a ust. 1 Ustawy o obrocie stanowi, że zakazy i wymogi, o których mowa
w art. 156-160 Ustawy o obrocie, w tym wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160
ust. 5 Ustawy o obrocie, mają zastosowanie także do instrumentów finansowych wprowadzonych
do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym
ww. regulacje mają zastosowanie do papierów wartościowych wprowadzanych do alternatywnego
systemu obrotu na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego.
Niezależnie od ograniczeń wskazanych powyżej, art. 156 Ustawy o obrocie nakłada ponadto
ograniczenia odnoszące się do osób posiadających informacje poufne, obejmujące zakaz
wykorzystywania oraz ujawniania informacji poufnej (definicja informacji poufnej została zawarta
w art. 154 Ustawy o obrocie), a także udzielania rekomendacji lub nakłaniania innej osoby
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są zobowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego oraz temu emitentowi
informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek,
transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta
oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi,
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się
o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.
Przy czym przez osoby blisko związane z osobami, o których mowa powyżej rozumie się:
 małżonka lub osobę pozostającą z nią faktycznie we wspólnym pożyciu;
 dzieci pozostające na jej utrzymaniu bądź osoby związane z tą osobą z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli;
 innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie
domowym przez okres co najmniej roku;
 podmioty:
– w których osoba, o której mowa wcześniej, lub osoba blisko z nią związana,
wchodzi w skład ich organów zarządzających lub nadzorczych, lub w których
strukturze organizacyjnej pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp
do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie
podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy
prowadzenia działalności gospodarczej, lub
– które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osobę, o której mowa
wcześniej lub osobę blisko z nią związaną, lub
– z działalności których osoba, o której mowa wcześniej, lub osoba blisko z nią
związana, czerpią zyski, lub
– których interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym osoby,
o której mowa wcześniej, lub osoby blisko z nią związanej.
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na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których
dotyczy ta informacja.
Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej każdy, kto:
1/3
1) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33
%, 50%, 75% albo 90%
ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo
1/3
2) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 %, 50%,75% albo 90% ogólnej
liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%,
10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz spółkę, nie później niż w terminie
4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, zawiadomienie musi zawierać informacje o:
1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie,
2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale
zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej
liczbie głosów,
3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki
oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
4) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów
w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału –
w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem
10% ogólnej liczby głosów,
5) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje
spółki,
6) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej.
W przypadku, gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego
rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w art. 69 ust. 4 pkt. 2 i 3
Ustawy o ofercie publicznej, odrębnie dla akcji każdego rodzaju. Zawiadomienie, o którym mowa
powyżej, może być sporządzone w języku angielskim.
W przypadku zmiany tych zamiarów lub celu, o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 4 Ustawy
o ofercie publicznej, akcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni
roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym KNF oraz spółkę.
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Zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej w przypadku zmiany dotychczas
posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
powstaje również obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 Ustawy
o ofercie publicznej.
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Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej 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.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej przedmiotem obrotu nie mogą być akcje
obciążone zastawem do chwili jego wygaśnięcia z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji
następuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w rozumieniu
Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. z 2004,
Nr 91, poz. 871, ze zmianami).
Wyliczone wyżej obowiązki związane z ujawnianiem stanu posiadania, zgodnie z art. 87 ust. 1
Ustawy o ofercie publicznej, spoczywają:
1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej
liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych
w związku z akcjami spółki publicznej;
2) na funduszu inwestycyjnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego
progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku
z posiadaniem akcji łącznie przez: a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo
towarzystwo funduszy inwestycyjnych, b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;
3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem
akcji: a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu,
z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69
ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie, b) w ramach wykonywania czynności polegających
na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie oraz Ustawy z 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004, Nr 146, poz. 1546, ze zmianami) – w zakresie
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Zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone w art. 69 Ustawy
o ofercie publicznej 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.
W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 1
Ustawy o ofercie publicznej, zawiera 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.
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Obowiązki określone w Ustawie o ofercie publicznej w rozdziale poświęconym znacznym
pakietom akcji spółek publicznych powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane
z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi
rozporządzać według własnego uznania (art. 87 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej).
W przypadkach, o których mowa w pkt. 5 i 6, obowiązki te mogą być wykonywane przez jedną
ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia (art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie
publicznej).
Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt. 5, domniemywa się w przypadku posiadania akcji
spółki publicznej przez:
 małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii
lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;
 osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
 mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego
do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia
papierów wartościowych;
 jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.
Do liczby głosów, która powoduje powstanie wszystkich wyżej opisanych obowiązków:
 po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego
podmioty zależne;
 po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu
zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o ofercie publicznej – wlicza się liczbę głosów
z akcji objętych pełnomocnictwem,
 wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu
jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.
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akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których
podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu
na walnym zgromadzeniu, c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której
przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
4) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym
zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej,
jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;
5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie
dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania
na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko
jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych
obowiązków;
6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie powyżej,
posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie
lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach.
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Zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa
głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia
prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów,
jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych
odpowiednio w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.
Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa powyżej
nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia,
z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zgłoszeniu Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega zamiar koncentracji w przypadku, gdy:
 łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku
obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000
EUR lub
 łączny obrót na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących
w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza
równowartość 50.000.000 EUR.
Obowiązek zgłoszenia, o którym mowa powyżej dotyczy zamiaru:
 połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
 przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów
lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym
lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców;
 utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
 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 EUR.
Obrót, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obejmuje
obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych
przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy
bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Obrót, o którym mowa w art. 14 pkt. 1 Ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, obejmuje obrót zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma
zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych.
Dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie
przez przedsiębiorcę dominującego.
Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar
koncentracji:
 jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13
ust. 2 pkt. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie przekroczył
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Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
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Prezes Urzędu, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której
konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie
lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Prezes Urzędu, w drodze decyzji, wydaje zgodę
na dokonanie koncentracji, gdy – po spełnieniu przez przedsiębiorców zamierzających dokonać
koncentracji warunków określonych w art. 19 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów – konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności
przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu może
na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji nałożyć obowiązek
lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:
 zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
 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 nadzorczego jednego lub kilku
przedsiębiorców,
 udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi
- określając w decyzji termin spełnienia warunków.
Dodatkowo Prezes Urzędu nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania,
w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków.
Zgodnie z art. 20 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu zakazuje,
w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie
istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej
na rynku. Prezes Urzędu wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku
której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie

Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu



na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 EUR;
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:
– instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa
do dywidendy, lub
– wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości
lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;
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;
następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków,
gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej,
do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego;
przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
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lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, w przypadku gdy odstąpienie od zakazu
koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności:
 przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego;
 może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową.

Zgodnie z art. 106 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu może nałożyć
na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu
osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca
ten, choćby nieumyślnie:
 dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 6 Ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, w zakresie niewyłączonym na podstawie art. 7 i 8, lub naruszenia zakazu
określonego w art. 9 tej ustawy;
 dopuścił się naruszenia art. 81 lub 82 Traktatu WE;
 dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa Urzędu;
 dopuścił się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów
w rozumieniu art. 24 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Prezes Urzędu może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną
w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 EUR, jeżeli przedsiębiorca ten choćby
nieumyślnie:
 we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
lub w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 tej ustawy, podał nieprawdziwe dane;
 nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu na podstawie art. 12 ust. 3, art. 19
ust. 3 lub art. 50 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów bądź udzielił
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji;
 nie współdziała w toku kontroli prowadzonej w ramach postępowania na podstawie
art. 105a, z zastrzeżeniem art. 105d ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W przypadku gdy przedsiębiorca powstał w wyniku połączenia lub przekształcenia innych
przedsiębiorców, obliczając wysokość jego przychodu, o którym mowa wyżej, uwzględnia się
przychód osiągnięty przez tych przedsiębiorców w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok
nałożenia kary. W przypadku gdy przedsiębiorca nie osiągnął przychodu w roku rozliczeniowym
poprzedzającym rok nałożenia kary, Prezes Urzędu może ustalić karę pieniężną w wysokości
do dwustukrotności przeciętnego wynagrodzenia.
Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorców, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości
stanowiącej równowartość do 10.000 EUR za każdy dzień zwłoki w wykonaniu wydanych
na podstawie art. 10, art. 12 ust. 1, art. 19 ust.1, art. 20 ust.1, art. 21 ust.2 i 4, art. 26, art. 28 ust.1
oraz art. 89 ust. 1 i 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, postanowień wydanych
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Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia
ich wydania koncentracja nie zostanie dokonana. Prezes Urzędu może, na wniosek przedsiębiorcy
uczestniczącego w koncentracji, przedłużyć, w drodze postanowienia, wyżej wskazany termin,
o rok, jeżeli przedsiębiorca wykaże, że nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku której
koncentracja może spowodować istotne ograniczenie konkurencji na rynku.
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Dodatkowo Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję
kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną
w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta umyślnie
albo nieumyślnie:
 nie wykonała decyzji, postanowień lub wyroków, o których mowa w art. 107 Ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów;
 nie zgłosiła zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 tej ustawy;
 nie udzieliła informacji lub udzieliła nierzetelnych lub wprowadzających w błąd
informacji żądanych przez Prezesa Urzędu na podstawie art. 50 tej ustawy.
Prezes Urzędu może nałożyć karę pieniężną, o której mowa powyżej, na:
 osobę upoważnioną przez kontrolowanego, za:
– nieudzielenie informacji lub udzielenie nieprawdziwych lub wprowadzających
w błąd informacji żądanych przez Prezesa Urzędu,
– brak współdziałania w toku kontroli prowadzonej w ramach postępowania
na podstawie art. 105a Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;
 świadków za nieuzasadnioną odmowę zeznań.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu uwzględnia w szczególności okres,
stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu może
uchylić decyzje, o których mowa w art. 18, art. 19 ust. 1 i w art. 20 ust. 2 tej ustawy, jeżeli zostały
one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy
uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają warunków, o których mowa
w art. 19 ust. 2 i 3 tej ustawy. W przypadku uchylenia decyzji Prezes Urzędu orzeka co do istoty
sprawy. Jeżeli w przypadkach, o których mowa wyżej, koncentracja została już dokonana,
a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu może,
w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać
w szczególności:
 podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;
 zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;
 zbycie
udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą
lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną
kontrolę.
Decyzja taka nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. Przepis ten
stosuje się odpowiednio w przypadku niezgłoszenia Prezesowi Urzędu zamiaru koncentracji
oraz w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji.
W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa w art. 21 ust. 1 lub 4 Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, dokonać podziału
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na podstawie art. 105g ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub wyroków
sądowych w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów oraz koncentracji. Karę pieniężną nakłada się, licząc od daty
wskazanej w decyzji.
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przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH.
Prezesowi Urzędu przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes
Urzędu może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków
prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego (art. 99 Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów).

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 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).
Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich dotyczącego
kontroli koncentracji przedsiębiorstw
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 (zwane w niniejszym pkt.
„Rozporządzeniem 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 wykonaniem i po zawarciu odpowiedniej umowy,
ogłoszeniu publicznej oferty przyjęcia lub nabyciu kontrolnego pakietu akcji.
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.

Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:
 wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 1
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;
 przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2
pkt. 2 tej ustawy;
 wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy
- w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 tej ustawy;
 przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym
mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 tej ustawy (art. 94 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów).
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Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi
więcej niż 2 500 mln EUR,
 w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR,
 w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, z czego
łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi,
co najmniej 25 mln EUR, oraz
 łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR,
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:
 instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe,
których normalna działalność obejmuje transakcje i obrót papierami wartościowymi,
prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, 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 zbycia tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem,
że wszelkie taki zbycie następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia; okres ten może
być przedłużony przez Komisję działającą na wniosek, w przypadku gdy takiej instytucje
lub firmy udowodnią, że zbycie nie było w zasadzie możliwe w przeciągu tego okresu,
 kontrolę przejmuje osoba upoważniona przez władze publiczne zgodnie z prawem
państwa członkowskiego dotyczącym likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia
długów, postępowania układowego lub analogicznych postępowań,
 działania określone w art. 3 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Rady w Sprawie Koncentracji
przeprowadzane są przez holdingi finansowe, określone w art. 5 ust. 3 Czwartej
Dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 ustanowionej w oparciu o art. 54 ust.
3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów

Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi
więcej, niż 5 000 mln EUR,
2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EUR,
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.
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spółek, jednakże pod warunkiem, że prawa głosu w odniesieniu do holdingu wykonywane
są, w szczególności w stosunku do mianowania członków organów zarządzających
lub nadzorczych przedsiębiorstw, w których maja one udziały, wyłącznie w celu
zachowania pełnej wartości tych inwestycji a nie ustalania, bezpośrednio lub pośrednio,
zachowania konkurencyjnego tych przedsiębiorstw.

3.2. Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych

Do dnia 18 maja 2011 r. Emitent otrzymał od akcjonariuszy żądania zamiany 741.530 akcji serii A
na akcje na okaziciela. Uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 19 maja 2011 r. dokonano zamiany
741.530 akcji serii A z akcji imiennych na akcje na okaziciela.

Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

Akcje serii A, wprowadzane do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, zostały utworzone
na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki ŁPF „Polon”
Sp. z o.o. w Łodzi z dnia 29 listopada 2006 roku o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną.
Poniżej przytoczono treść odpowiedniej uchwały.
Akcje serii A zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 01.02.2007 r.
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Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu
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Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu
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Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu
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Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu
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Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu
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Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu
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Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu
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Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu
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Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu
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Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

Akcje serii B, wprowadzane do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, zostały utworzone
na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„Biogened” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 11 października 2007 roku o podwyższeniu kapitału
zakładowego Spółki i wyłączeniu prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Poniżej
przytoczono treść odpowiedniej uchwały.
Akcje serii B zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11.04.2008 r.
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Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

Do dnia 18 maja 2011 r. Emitent otrzymał od akcjonariuszy żądania zamiany 300.000 akcji serii B
na akcje na okaziciela. Uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 19 maja 2011 r. dokonano zamiany
300.000 akcji serii B z akcji imiennych na akcje na okaziciela.
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Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu
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Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu
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Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu
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Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu
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Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

Akcje serii C, wprowadzane do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, zostały utworzone
na podstawie uchwały nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „Biogened” S.A.
z siedzibą w Łodzi z dnia 5 czerwca 2009 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego. Poniżej
przytoczono treść odpowiedniej uchwały.
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Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

Akcje serii C zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 08.01.2010 r.
Do dnia 18 maja 2011 r. Emitent otrzymał od akcjonariuszy żądania zamiany 100.000 akcji serii C
na akcje na okaziciela. Uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 19 maja 2011 r. dokonano zamiany
100.000 akcji serii C z akcji imiennych na akcje na okaziciela.
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Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu
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Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

Poniżej przytoczono treść Uchwały Nr 1/2011 Zarządu spółki Biogened S.A. z dnia 19 maja
2011 r. w sprawie zamiany akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela.
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Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu
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Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu
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Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

Akcje serii D, wprowadzane do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, zostały utworzone
na podstawie uchwały nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „Biogened” S.A.
z siedzibą w Łodzi z dnia 6 maja 2011 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego. Na podstawie
uchwały nr 16 Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na dematerializację i wprowadzenie
wszystkich akcji Emitenta i praw do akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, a także
upoważniło Zarząd do podjęcia wszelkich czynności, niezbędnych do realizacji tej uchwały.
Akcje serii D zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14.07.2011 r.
Poniżej przytoczono treść odpowiednich uchwał.
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Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu
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Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

3.3. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie
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 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie od dnia 29 listopada 2006 roku.
Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 listopada 2007 roku.
Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 listopada 2009 roku.
Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2012 roku tj. w
dywidendzie wypłacanej za rok 2011. Oznacza to, że Akcjom serii D przysługuje równe prawo
do dywidendy, począwszy od dywidendy wypłacanej za rok obrotowy 2011.

Decyzją akcjonariuszy Emitenta, cały zysk wypracowany w 2010 roku został zatrzymany
w Spółce (Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biogened S.A. w Łodzi,
odbytego w dniu 06.05.2011 r.).

Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

Wszystkie akcje Emitenta są równe w prawie do dywidendy.

66
© Grant Thornton Frąckowiak

[195]

3.4. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji
Prawa związane z akcjami serii A, B, C, oraz D określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks
spółek handlowych, Ustawa o obrocie, Ustawa o ofercie publicznej oraz postanowienia statutu
Emitenta.
Poniższy opis stanowi jedynie ogólne streszczenie najważniejszych przepisów mających wpływ
na sytuację prawną posiadaczy akcji Spółki, według stanu na datę niniejszego Dokumentu
Informacyjnego. W celu uzyskania precyzyjnych informacji o aktualnym stanie prawnym,
szczególnie w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego, Emitent zaleca skorzystanie
z porady prawnej.

Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem
w Spółce:
1
1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406 KSH). Prawo do uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki
na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest
jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych (art. 4061 KSH). 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 (art. 4063 §2 KSH). Ponadto na żądanie
uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna
zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów
wartościowych (art. 4063 §4 KSH).
2) Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 §1 KSH). Akcjonariusz może
głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art.4113 KSH). Akcjonariusz może
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
przez pełnomocnika (art. 412 §1 KSH).
3) Z prawem do udziału w Walnym Zgromadzeniu związane jest prawo zwołania i prawo
do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także prawo
do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad i zgłaszania projektów uchwał
(art. 399 - 401 KSH).
a) Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyznane zostało
akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego
lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają
przewodniczącego tego zgromadzenia. (art. 399 § 3 KSH).

Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

3.4.1 Prawa korporacyjne przysługujące akcjonariuszom Emitenta
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Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia; dodatkowo
statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego
(art. 400 §1 KSH). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania
zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może
upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy
występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia
(art. 400 §3 KSH).
c) 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 (art. 401 §1 KSH);
d) 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);
e) Ponadto każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 §5 KSH);
f) Dodatkowo każdy akcjonariusz ma prawo do żądania wydania odpisu wniosków
w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym
Zgromadzeniem (art. 407 §2 KSH),
g) Każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
ma prawo zażądać zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru
podejmowanych uchwał (art. 420 §2 KSH).
4) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–
427 KSH. Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami
i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być
zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały.
Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje:
a) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
b) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał
zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej,
c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu,
d) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku
wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie
nieobjętej porządkiem obrad.
W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia
otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia
uchwały (art. 424 §2 KSH).
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Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce
powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą.
Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej
powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak
niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały (art. 425 §1 i 3 KSH).
Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami – zgodnie z art. 385 §3
KSH na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału
zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne
Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny
sposób powołania rady nadzorczej. Podczas wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami
każdej akcji (za wyjątkiem akcji niemych) przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów
lub ograniczeń.
Prawo do żądania powołania rewidenta do spraw szczególnych – zgodnie z art. 84 Ustawy
o ofercie publicznej. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej,
posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć
uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia
związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw
szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad
najbliższego walnego zgromadzenia. Art. 400 i 401 KSH stosuje się odpowiednio.
Jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały odnośnie powołania rewidenta
albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej,
wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu
rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych
(art. 85 §1 Ustawy o ofercie publicznej).
Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa
(w szczególności zgodnie z art. 428 KSH) – podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd
jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki,
jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu
odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który
zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie
Zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia
walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może
również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia
informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem (art. 429
KSH). Zgodnie z art. 428 §5 KSH w przypadku, o którym mowa w art. 428 §1 KSH, zarząd
może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym
ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch
tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia
przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji
dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie
przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu art. 428 §2 KSH (art. 428 §6 KSH).
Prawo do imiennego świadectwa depozytowego (art. 328 §6 KSH) – akcjonariuszowi spółki
publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego
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świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi
oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki
publicznej.
Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii
biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 §4
KSH).
Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez
zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce
zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów,
powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego
zgromadzenia (art. 407 §1 KSH). Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu
listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna
być wysłana (art. 407 §11 KSH).
Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu
przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć
akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym
Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji
(art. 410 §2 KSH).
Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych
przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 §3 KSH). Wypis z protokołu wraz z dowodami
zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonym przez akcjonariuszy
Zarząd dołącza do księgi protokołów. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania
walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały,
a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw”
i „wstrzymujących się” i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności
z podpisami uczestników walnego zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących
korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej. Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd powinien dołączyć do księgi
protokołów.
Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia (odpowiednio wydania)
w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów (odpowiednio dokumentów), o których
mowa w art. 505 §1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 §1 KSH (przypadku
podziału Spółki) oraz w art. 561 §1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki).
Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów
jego sporządzenia (art. 341 §7 KSH).
Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła
informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki
handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek
dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji
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3.4.2 Prawa majątkowe przysługujące akcjonariuszom Emitenta
Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:
1) prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne
Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji
(art. 347 §1 i 2 KSH). Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa,
co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi
do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu
dywidendy, który może zostać wyznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień
powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego
dnia. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli
uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu
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lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także
jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumieć z innymi osobami. Żądanie
udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 §4 i 6 KSH).
Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji
(przymusowy wykup akcji) przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej,
który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego
dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, o którym
mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o ofercie publicznej, osiągnął lub przekroczył 90%
ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 82 §1 Ustawy o ofercie publicznej).
Prawo żądania wykupu posiadanych przez akcjonariusza spółki publicznej akcji przez innego
akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce
(art. 83 §1 Ustawy o ofercie publicznej). Takiemu żądaniu są zobowiązani zadośćuczynić
solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów, jak
również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od jego zgłoszenia.
Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o ofercie publicznej,
o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi
i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów.
Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie, z zastrzeżeniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa (art. 334 §2 KSH).
Prawo do dobrowolnego umorzenia akcji (art. 359 §1 KSH). Zgodnie z postanowieniami
statutu Spółki (§7 Statutu), Spółka może nabywać akcje w celu ich umorzenia. Akcja
nie może być umorzone bez zgody akcjonariusza udzielonej w formie pisemnej, chyba że
spełnione są przesłanki umorzenia przymusowego.
Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz spółki lub innym osobom
o naprawienie wyrządzonej szkody spółce jeżeli spółka nie wytoczy powództwa
o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu
wyrządzającego szkodę (art. 486 §1 KSH).
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określonym przez radę nadzorczą (art. 348 KSH). Ustalając dzień dywidendy Walne
Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW.
Zgodnie z § 124 i n. Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A. Emitent jest obowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy
przypadającej na jedną akcję oraz o terminach dnia dywidendy i terminie wypłaty nie później
niż 10 dni przed dniem dywidendy, a także przesyła do KDPW odpis uchwały właściwego
organu spółki w tych sprawach. Dzień wypłaty może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia
po dniu dywidendy. KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim uczestnikom
bezpośrednim, którzy ustalają liczbę papierów wartościowych dających prawo do dywidendy,
a znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach na koniec dnia dywidendy.
Uczestnicy bezpośredni przesyłają (w terminie dnia dywidendy + 4) do KDPW informacje
wskazujące: wysokość środków pieniężnych, które powinny zostać przekazane uczestnikowi
w związku z wypłatą dywidendy; określenie wysokości tych środków powinno nastąpić
z uwzględnieniem obowiązków uczestnika wynikających z wykonywania funkcji płatnika
podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z dywidendy; łączną kwotę
należnego podatku dochodowego od osób prawnych (krajowych i zagranicznych), który
powinien zostać pobrany przez Emitenta od dywidend wypłacanych za pośrednictwem
uczestnika, liczbę rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla osób będących
podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, którym przysługuje prawo
do wypłacanej dywidendy (§128 ust.1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW).
W dniu wypłaty Emitent obowiązany jest postawić do dyspozycji KDPW środki
przeznaczone na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku
pieniężnym lub rachunku bankowym (§ 130 ust.1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3
KSH). W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze
nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się
wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu
na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo
do dywidendy.
Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczypospolita Polską umowy w sprawie
zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo nie pobranie podatku zgodnie z taką umową
w przypadku dochodów z dywidend jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi
zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu
rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową. Obowiązek dostarczenia
certyfikatu ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł polskich odpowiednie
dochody. Certyfikat rezydencji ma służyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika,
czy ma zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej,
czy też ze względu na istniejące wątpliwości, potrącić podatek w wysokości określonej
w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeżeli nierezydent udowodni, że w stosunku do niego
miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, które przewidywały redukcję
krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł żądać
stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu
skarbowego. Poza tym nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury związane
z dywidendami w przypadku akcjonariuszy będących nierezydentami.
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3.5. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty
dywidendy w przyszłości
Zgodnie z art. 395 §1 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 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne
Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokość
dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy
(art. 348 §3 KSH).
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Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku
za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty
przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być
przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje
własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku
za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 §1 KSH). Przepisy
prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu
jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat.
Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo
poboru). Zgodnie z art. 433 §2 KSH akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa
w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej
większością co najmniej 4/5 głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może
nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego
zgromadzenia. Zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą
powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposobu jej
ustalenia. Przepisu tego nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego
stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta),
z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania
prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe
akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo
poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.
Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta.
Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu
wierzycieli w przypadku jej likwidacji (art. 474 §1 KSH); Statut Spółki nie przewiduje żadnego
uprzywilejowania w tym zakresie.
Prawo do zbywania posiadanych akcji (art. 337 §1 KSH).
Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje
dopuszczone do publicznego obrotu, 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).
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Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Zarząd Emitenta będzie rekomendował
akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy w ciągu najbliższych trzech lat. Zyski będą
reinwestowane w celu zoptymalizowania rozwoju Emitenta. Ostateczna decyzja o wypłacie
dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych Emitenta oraz jej
zapotrzebowania na środki finansowe.

3.6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych
z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi
dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku

3.6.1 Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z tytułu dywidendy i innych
udziałów w zyskach Emitenta
Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1, 3, 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z akcji, w tym
także: dochód z umorzenia akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby
prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący
równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. 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 dom maklerski 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 (art. 30a ust. 7 Ustawy o podatku dochody od osób
fizycznych).
3.6.2 Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1, 3, 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodem
z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z akcji, w tym także: dochód
z umorzenia akcji, wartość majątku otrzymanego w związku likwidacją osoby prawnej, dochód
przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość

Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

Poniższy opis stanowi jedynie ogólne streszczenie najważniejszych przepisów mających wpływ
na sytuację prawną posiadaczy akcji Emitenta, według stanu na datę niniejszego Dokumentu
Informacyjnego. W celu uzyskania precyzyjnych informacji o aktualnym stanie prawnym,
szczególnie w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego, Emitent zaleca skorzystanie
z porady prawnej. Emitent zwraca ponadto uwagę na treść czynnika ryzyka 1.1.6 (Ryzyko
niejasności oraz zmian przepisów podatkowych).
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Zgodnie z art. 26 ust. 1 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. W razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego płatnik jest
obowiązany pobrać podatek w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu
rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego (art. 26 ust. 2 Ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych).
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek dochodowy
od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
wynosi 19% uzyskanego przychodu. Zgodnie z art. 22 §4 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 10% udziałów (akcji)
w kapitale spółki, o której mowa w pkt. 1.
4) spółka, o której mowa w pkt. 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
Zwolnienie, o którym mowa powyżej ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca
dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje)
w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa powyżej w pkt. 3, nieprzerwanie
przez okres dwóch lat.

Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. Zgodnie z art. 12 ust. 4
pkt. 3 Ustawy o podatku dochodowym os osób prawnych do przychodów nie zalicza się
umorzenia akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki
w celu umorzenia tych akcji oraz wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby
prawnej – w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia. Przepis art. 10 ust. 1 pkt. 1 Ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych nie będzie miał zastosowania w przypadku
umorzenia akcji objętych za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części.
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Zgodnie z art. 26 ust. 1c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Emitent dokonując
wypłat dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w związku
ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4 tej ustawy, stosuje
zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez
spółkę, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy, mającą siedzibę w innym
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
1) jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub
2) istnienia zagranicznego zakładu – zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ
administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez
właściwy organ podatkowy, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.
W przypadku należności, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych, wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy,
lub jej zagranicznego zakładu, Emitent dokonując wypłat tych należności, stosuje zwolnienia
wynikające z art. 22 ust. 4 tej ustawy, z uwzględnienie art. 26 ust. 1c tej ustawy, pod warunkiem
uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały
warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 pkt. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.
3.6.3 Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym
ze zbycia papierów wartościowych
Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich

Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

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 w 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.
Zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
stosuje się:
1) jeżeli posiadanie akcji, o którym mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3 tej ustawy, wynika z tytułu
własności,
2) w odniesieniu do dochodów uzyskanych z akcji posiadanych na podstawie tytułu:
a)
własności,
b) innego niż własność, pod warunkiem że te dochody korzystałyby ze zwolnienia, gdyby
posiadanie tych akcji nie zostało przeniesione.
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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 pkt 1 lit. b Ustawy o obrocie, 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 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 zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów
podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.

Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

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

77
© Grant Thornton Frąckowiak

[195]

3.6.4 Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym ze zbycia
papierów wartościowych

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 przedstawienia płatnikowi przez podatnika
zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych
(tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.
3.6.5 Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych
Opisane powyżej zasady opodatkowania dywidend i innych przychodów z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych stosuje się co do zasady do inwestorów zagranicznych, którzy
podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli do:
 osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby
lub zarządu (art. 3 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i
 osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca
zamieszkania (art. 3 ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Inwestorzy zagraniczni, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwach, z którymi
Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, powinni
się zapoznać z postanowieniami tych umów. Mogą one bowiem wpływać na zmianę
przedstawionych powyżej ogólnych zasad opodatkowania dochodów podmiotów zagranicznych
z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Wysokość
zryczałtowanego podatku, jaki może być pobierany od wypłaty dywidend i innych przychodów
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w kraju źródła, jest najczęściej modyfikowana
postanowieniami stosownych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

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.
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Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki
podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania
miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych, uzyskanym od niego zaświadczeniem
o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydanym przez właściwy organ
administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika (certyfikat rezydencji).
Zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie
stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem
udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego
certyfikatem rezydencji.

3.6.6 Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zgodnie z art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych od podatku
od czynności cywilnoprawnych zwolniona jest sprzedaż praw majątkowych, będących
instrumentami finansowymi:
1) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
2) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
3) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
4) 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 o obrocie.
Jednak, gdy akcje będące w obrocie w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez korzystania
z pośrednictwa podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, 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.
3.6.7 Podatek od spadków i darowizn
Zgodnie z Ustawą o podatku od spadku i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze
spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem
papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli

Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

W przypadku zagranicznych osób prawnych płatnikiem zryczałtowanego podatku jest Emitent.
Natomiast w przypadku zagranicznych osób fizycznych, płatnikiem, zgodnie z obowiązującym
stanowiskiem Ministra Finansów, jest biuro maklerskie, prowadzące rachunek papierów
wartościowych osoby fizycznej, na rzecz której wpłacana jest dywidenda.
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w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był
obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
lub prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium RP.
Wysokość stawki podatku od spadku i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju
pokrewieństwa i powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą
i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcom i obdarowanym.

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

Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

3.6.8 Odpowiedzialność płatnika podatku
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Rozdział: Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

Rozdział 4 Dane o Emitencie
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Rozdział 4. Dane o Emitencie
4.1.

Podstawowe dane o Emitencie

4.1.1 Dane teleadresowe
Firma Spółki

BIOGENED S.A.

Forma prawna

spółka akcyjna

Kraj siedziby

Polska

Siedziba, adres

ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź

Numer telefon

+48 42 651 31 52; +48 42 651 31 93

Numer faksu

+48 42 651 12 43; +48 42 651 43 38

Adres strony internetowej

www.biogened.pl

Adres poczty elektronicznej

manager@biogened.pl

Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS

273505

REGON

472338733

NIP

947-18-56-923

4.1.2 Czas trwania Emitenta
Czas trwania Emitenta jest nieokreślony.

Emitent został utworzony jako spółka akcyjna na podstawie przepisów Kodeksu spółek
handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.
4.1.4 Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru
Postanowienie w przedmiocie wpisu Emitenta do Krajowego Rejestru Sądowego zostało wydane
w dniu 1 lutego 2007 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział

Rozdział: Dane o Emitencie

4.1.3 Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent
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Krajowego Rejestru Sądowego. Emitent został wpisany do KRS pod numerem 0000273505
(sygn. Akt LD.XX NS-REJ.KRS/16209/10/245).

4.2. Opis historii Emitenta
Fundamenty dawnej formy prawnej Emitenta, spółki POLON, stanowiła założona w 1949 r.
Spółdzielnia Pracy „PIANA”, która w 1952 r. została przekształcona w Spółdzielnię Pracy
„POLON”. W roku 1998 ówczesne kierownictwo Spółdzielni podjęło decyzję o zmianie formuły
prawnej działania zakładu na spółkę prawa handlowego – spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. Trzy lata później Spółka pozyskała inwestora finansowego –
Biogened Sp. z o.o., która objęła pakiet 90% udziałów w wyniku nabycia oraz podwyższenia
kapitału. W dniu 29 listopada 2006 roku Zgromadzenie Wspólników Spółki Biogened podjęło
uchwałę o przekształceniu jej w spółkę akcyjną. W dniu 01.02.2007 przekształcono
ŁPF Polon Sp z o.o. w BIOGENED Spółkę Akcyjną.
Pierwotnie działalność Emitenta koncentrowała się głównie na produkcji kosmetyków.
W późniejszym okresie do kosmetyków dołączyły preparaty chemiczne i farmaceutyczne, a także
środki czystości i sprzęt medyczny. Po przekształceniu formuły prawnej w Spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością skoncentrowano się na poprawie jakości produkcji, m.in. Emitent wdrożył
standardy GMP („Good Manufacturing Practice” – „Zasady dobrej praktyki wytwórczej”).
Pod koniec lat 90-tych opracowano długofalową strategię rozwoju Emitenta, w której założono
dwie główne specjalizacje w obrębie leków receptowych: neurologię oraz preparaty
antyseptyczne. Zdefiniowanie rynku działania oraz konsekwencja w realizacji założeń strategii
pozwoliły Emitentowi na osiągnięcie ugruntowanej pozycji w wybranych segmentach rynku.
Od 2005 roku Emitent prowadzi również działalność produkcyjną i handlową na rynku
preparatów i leków OTC, którą systematycznie wzbogaca o nowe produkty.

Kamienie milowe w działalności Emitenta






1949 – rozpoczęcie działalności – Spółdzielnia Farmaceutyczna POLON
2001 – przekształcenie w spółkę z o.o. – ŁPF POLON Sp. z o.o.
2002 – prywatyzacja Spółki
2002 – poszerzenie portfolio o dermokosmetyki
2007 – przekształcenie w spółkę akcyjną i zmiana nazwy: Biogened S.A.

Rozdział: Dane o Emitencie

Obecnie Biogened S.A koncentruje swoje wysiłki na rozwoju dwóch podstawowych gałęzi
działalności:
 leki na receptę (Rx) – przede wszystkim produkty neurologiczne, psychiatryczne
i onkologiczne
 produkty OTC - dermokosmetyki i suplementy diety.
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2008 – przeprowadzenie procesu harmonizacji dot. leków
 2007-2010 – proces rozbudowy portfolio produktowego


4.3. Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta
oraz zasad ich tworzenia
4.3.1 Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta
Kapitał zakładowy Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wynosi
11.441.850,00 PLN i dzieli się na 1.144.185 akcji w tym:
1. 741.530 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 PLN każda,
2. 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 PLN każda,
3. 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 PLN każda,
4. 2.655 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 PLN każda.
.
Na każdą akcję przypada 1 (jeden) głos. Struktura akcjonariatu Emitenta przedstawiona została
w punkcie 4.15 Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy
posiadających co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu.
Emitent nie emituje akcji uprzywilejowanych.
Emitent jest zobowiązany, zgodnie z art. 396 KSH przelewać na kapitał zapasowy co najmniej
8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału
zakładowego.
Spółka może tworzyć inne fundusze i specjalne kapitały rezerwowe, które będą przeznaczone
na podwyższenie kapitału zakładowego, na utworzenie których środki będą pochodziły
z czystego zysku w wysokości, w jakiej uchwali to Walne Zgromadzenie.
4.3.2 Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Rozdział: Dane o Emitencie

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.
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4.3.3 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 wyemitował żadnych obligacji zamiennych ani obligacji dających prawo
pierwszeństwa do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.
4.3.4 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 Emitenta nie przewiduje możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w granicach
kapitału docelowego.

4.4. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były
notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku
z nimi kwity depozytowe

4.5. 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
4.5.1 Powiązania kapitałowe:
Akcjonariuszami BIOGENED S.A. jest jedenaście osób fizycznych oraz spółka Life Science
Technologies N. V. (spółka akcyjna, zwana dalej LST) z siedzibą w Holandii, Prins Bernhardplein

Rozdział: Dane o Emitencie

Papiery wartościowe Emitenta nie są ani nie były wcześniej notowane na żadnym rynku
instrumentów finansowych. Emitent nie wystawiał kwitów depozytowych.

85
© Grant Thornton Frąckowiak

[195]

200, 1097JB Amsterdam, będąca głównym akcjonariuszem obejmującym 92,67% akcji w kapitale
zakładowym BIOGENED S.A. i posiadająca 1.057.870 głosów na ogólną liczbę 1.141.530
głosów.
LST funkcjonuje jako holder akcji i udziałów także innych spółek z branży life science.
LST nie uczestniczy aktywnie w bieżącym zarządzaniu działalnością operacyjną Emitenta.
Zarząd Biogened przesyła co kwartał sprawozdanie F01, a także po zakończeniu roku –
sprawozdanie roczne wraz z raportem biegłego rewidenta. Dodatkowo, dwa razy w roku Zarząd
Emitenta uczestniczy w posiedzeniu Rady Dyrektorów LST, podczas którego przedstawia wyniki
finansowe oraz plany strategiczne, które są analizowane i akceptowane przez LST.
W roku 2010 Emitent uzyskał zgodę od LST NV na upublicznienie spółki na rynku kapitałowym
w Polsce.

4.5.2 Powiązania organizacyjne:

Hurtownia BIOGALLA powstała w 2008 roku w następstwie zmian na rynku związanych
z procesem harmonizacji leków w Polsce. Umożliwiło to wprowadzenie, zgodnie
z obowiązującymi jeszcze przepisami, nieharmonizowanych produktów do obrotu na rynku
przed 31 grudnia 2008 na dogodnych warunkach (funkcjonujące niezależne hurtownie
proponowały niekorzystne warunki nabycia takich leków – wyższe ceny, wydłużony termin
płatności, dodatkowe opłaty za magazynowanie). W związku z powyższym zadecydowano
o utworzeniu podmiotu powiązanego z Emitentem – przy czym zgodnie z prawem
farmaceutycznym producent leków nie może być kapitałowo powiązany z hurtownią
farmaceutyczną. Z tej przyczyny obydwa podmioty zostały powiązane zależnościami
operacyjnymi oraz osobowymi.
Dodatkowo, decyzja o powiązaniach osobowych wynikała z konieczności uzyskania rękojmi
dla osób kierujących hurtownią farmaceutyczną (zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne).
Z uwagi na fakt, iż p. Jacek Płucienniczak (Prezes Zarządu Emitenta) jest aptekarzem
z wieloletnim stażem – został on powołany na Prezesa Zarządu Hurtowni BIOGALLA
Z operacyjnego punktu widzenia, działalność Hurtowni BIOGALLA w korzystny sposób
wpływa na funkcjonowanie Emitenta. Hurtownia ma wpływ na marże produktów Biogened
na rynku produktów refundowanych w sposób korzystny dla producenta i pacjenta. W świetle
nowej Ustawy Refundacyjnej (wprowadzenie sztywnych marż) istnieje potrzeba takiego
regulowania ceną hurtową, aby produkt w aptece był na poziomie ceny urzędowej wykazanej
w listach refundacyjnych produktów leczniczych i nie przekraczał tego limitu.

Rozdział: Dane o Emitencie

BIOGENED S.A. współpracuje z partnerami biznesowymi, którzy prowadzą działalność
gospodarczą pod jednym adresem w wynajmowanych od BIOGENED S.A. pomieszczeniach
i świadczą dla BIOGENED S.A. określone usługi. Są to spółki:
 Hurtownia Farmaceutyczna „BIOGALLA” Sp. z o.o. (zwana dalej Hurtownią
BIOGALLA);
 Instytut Badawczo-Rozwojowy „BIOGENED” Sp. z o.o. (zwany dalej IBR).
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Emitent współpracuje z Hurtownią BIOGALLA na zasadach rynkowych. Całość produkcji
leków Rx Emitenta jest kierowana do Hurtownia BIOGALLA, a za jej pośrednictwem do innych
hurtowni. Dodatkowo Emitent utrzymuje kontakty handlowe z innymi hurtowniami
farmaceutycznymi funkcjonującymi w Polsce (PGF, Farmacol, Neuca itd.)., gdzie bezpośrednio
sprzedaje produkty OTC. Dzięki prowadzonej współpracy, w przypadku nagłego zakończenia
kooperacji z Hurtownią BIOGALLA, Emitent może płynnie przekierować swoją sprzedaż do
innych hurtowni. Może być to związane z koniecznością ponoszenia wyższych kosztów
sprzedaży, niemniej jednak nie zagraża kontynuacji działalności Biogened.
Spółka IBR świadczy usługi w zakresie prac badawczych, opracowania receptur kosmetycznych
i nadzoru technologicznego, badań mikrobiologicznych. Realizuje zlecenia nie tylko dla Biogened,
ale także dla innych spółek należących do LST NV oraz dla niezależnych podmiotów.
W celu uporządkowania struktury grupy spółek powiązanych z LST, w 2010 roku IBR został
wyłączony ze struktury kapitałowej Biogened SA (100% udziałów IBR zostało sprzedane
do LST).
Emitent współpracuje z IBR na warunkach rynkowych. W przypadku zakończenia współpracy
między spółkami, nie ma ryzyka zagrożenia kontynuowania działalności przez Emitenta. Zlecenia
w tym zakresie Biogened może albo przesunąć do innych wykonawców albo samodzielnie je
realizować przy wykorzystaniu wynajmowanych obecnie urządzeń i pomieszczeń.

Dodatkowo Emitent na rzecz powiązanych podmiotów następujące usługi:
 na rzecz IBR BIOGENED Sp. z o.o. usługi w zakresie zapewnienia jakości,
przeprowadzania audytów wewnętrznych, szkoleń pracowników, obsługi kadrowej,
obsługi magazynowej oraz obsługi recepcyjno-kancelaryjnej;
 na rzecz Hurtowni Farmaceutycznej BIOGALLA Sp. z .o.o. usługi nadzoru jakościowego
nad pomieszczeniami i sprzętem.
Spółki BIOGENED S.A., BIOGALLA Sp. z o.o. oraz IBR BIOGENED Sp. z o.o. korzystają
z tego samego systemu informatycznego.

4.5.3 Powiązania osobowe:
Jacek Płucienniczak jest Prezesem Zarządu BIOGENED S.A. oraz Prezesem Zarządu
Hurtowni Farmaceutycznej BIOGALLA Sp. z o.o., będąc jednocześnie jej właścicielem
w 50%. W spółce IBR „BIOGENED” Sp. z o.o. Jacek Płucienniczak pełni funkcję
Wiceprezesa Zarządu.
 Barbara Biegańska jest Wiceprezesem Zarządu BIOGENED S.A., pełni także funkcję
Prokurenta w Hurtowni Farmaceutycznej BIOGALLA Sp. z o.o. oraz funkcję Prokurenta
w IBR „BIOGENED” Sp. z o.o.

Rozdział: Dane o Emitencie
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4.6. 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
4.6.1 Opis działalności Emitenta
Podstawowa działalność Biogened:
– produkcja i dystrybucja leków generycznych i wyrobów medycznych,
– opracowywanie, produkcja i dystrybucja dermokosmetyków oraz suplementów
diety.
 Działalność Spółki obejmuje łańcuch wytwórczy, dystrybucyjny i promocyjny.
 Oferta produktowa Spółki to:
– leki generyczne, wydawane na receptę (Rx) z zakresu psychiatrii, neurologii
i onkologii,
– leki wydawane bez recepty (OTC),
– suplementy diety,
– dermokosmetyki przeznaczone wyłącznie do sprzedaży aptecznej.


Działalność Emitenta, wg Polskiej Klasyfikacji Działalności ilustruje poniższa tabela:

Kod PKD
10.86.Z
20.20.Z
21.10.Z
21.20.Z
20.41.Z
20.42.Z
32.50.Z
46.3
46.45.Z
26.46.Z
26.75.Z
26.90.Z
47.2
47.73.Z
47.74.Z
47.75.Z
68.20.Z
68.3
73.20.Z
62.01.Z
63.1
58.1

Działalność
Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
Produkcja środków myjących i czyszczących
Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych
Sprzedaż hurtowa żywności
Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na zlecenie
Badanie rynku i opinii publicznej
Działalność związana z oprogramowaniem
Działalność związana z przetwarzaniem danych i obsługą portali internetowych
Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza

Rozdział: Dane o Emitencie

Tabela 1: Działalność Emitenta wg Polskiej Klasyfikacji Działalności.
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58.2
72.1
70.2
64.20.Z
70.10.Z
73.1
78.10.Z
78.20.Z
78.30.Z
82.30.Z
86.10.Z
86.2
96.09.Z
10.89.Z
85.59

Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
Doradztwo związane z zarządzaniem
Działalność holdingów finansowych
Działalność firm centralnych i holdingów niefinansowych
Reklama
Działalność związana z wyszukiwaniem pracowników
Działalność agencji pracy tymczasowej
Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
Działalność związana z organizacją targów i wystaw
Prowadzenie szpitali
Praktyka lekarska
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Źródło: Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Model biznesowy

Rozdział: Dane o Emitencie

Na poniższych schematach zaprezentowano model biznesowy Emitenta.
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Rysunek 1: Model biznesowy Biogened - leki Rx

Procedura formalna
nabycie dossier

procedura rejestracyjna

Rysunek 2: Model biznesowy Biogened – OTC

Opracowanie technologii
pomysły Spółki

opracowanie technologii

Przygotowanie do wprowadzenia na rynek
Przygotowanie do wprowadzenia na rynek

opracowanie strategii
marketing.-sprzedażowej

produkcja

opracowanie strategii
marketing.-sprzedażowej

produkcja

Realizacja działao promocyjnych
promocja marki

promocja konkretnego
produktu

Sprzedaż
działania marketingowo-sprzedażowe
dystrybucja hurtownie
farmaceutyczne

- prowadzone przez przedstawicieli
medycznych
- kontakt z lekarzami wypisującymi
recepty

Dystrybucja
kanał bezpośredni
(reprezentanci Spółki)

hurtownie farmaceutyczne

Apteki, punkty apteczne
ekspozycja produktów na
półkach

edukacja farmaceutów

Leki dostępne w aptekach
dostępnośd leków przepisanych przez lekarzy

Źródło: Biogened S.A.

Ostateczny klient
Źródło: Biogened S.A.

Realizowany przez Biogened program inwestycyjny wpisuje się w model prowadzenia biznesu
przez Emitenta. Ma on na celu sfinalizowanie trwającego procesu wprowadzania nowych leków
do sprzedaży, a także wsparcie działań marketingowo-sprzedażowych: zarówno produktów
leczniczych, jak i dermokosmetyków i suplementów diety. Poniesione wydatki przyspieszą rozwój
Emitenta – spowodują zwiększenie przychodów oraz poprawę rentowności.

Rozdział: Dane o Emitencie

Model funkcjonowania Emitenta w zakresie wytwarzania produktów leczniczych jest typowym
dla spółek działających w branży farmaceutycznej, zajmujących się produkcją leków
generycznych. Prowadzona działalność w obszarze wytwarzania suplementów diety
oraz dermokosmetyków powoduje jednak, że Spółka prowadzi swoją działalność dwutorowo,
różnicując
przede
wszystkim
prowadzone
działania
marketingowo-sprzedażowe
oraz wykorzystując odmienne kanały dystrybucji.
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Kluczowe czynniki sukcesu w działalności Biogened











Zapewnienie jakości – w branży farmaceutycznej obowiązują rygorystyczne wymogi
odnośnie standardów produkcji – Emitent posiada międzynarodowy certyfikat Good
Manufacturing Practice, a także Certyfikat ISO 22000:2005, zaimplementowany
w obszarze produkcji i konfekcjonowania suplementów diety.
Strategia sprzedażowo-marketingowa – w branży farmaceutycznej intensyfikacja
działań sprzedażowych przekłada się bezpośrednio na poziom przychodów. Biogened
systematycznie rozwija i wzmacnia działy sprzedaży Rx oraz OTC, zatrudniając osoby
z odpowiednim doświadczeniem branżowym oraz znajomością obszarów rynku, na jakich
działa Emitent.
Zarządzanie portfolio produktowym – cykl życia produktów leczniczych jest ściśle
określony. Dlatego bardzo istotne jest posiadanie w ofercie produktów na różnym etapie
rozwoju. Aktualna oferta produktowa Emitenta obejmuje zarówno specyfiki, takie jak
Hydroksyzyna, Pridinol czy Skin Protect Novoscabin, które są obecne na rynku od wielu
lat, jak i nowoczesne preparaty onkologiczne czy neurologiczne, bazujące na najnowszych
badaniach laboratoryjnych. Dodatkowym elementem zwiększającym elastyczność portfela
produktów Biogened było wprowadzenie do oferty dermokosmetyków i suplementów
diety. Różnice w modelach biznesowych Rx oraz OTC pozwalają zdywersyfikować
ryzyko związane z zarządzania portfolio produktowym.
Doświadczona kadra – wysokie kwalifikacje pracowników oraz ich doświadczenie
w branży zapewniają prawidłowe funkcjonowanie firmy farmaceutycznej. Biogened
opiera swój rozwój o zespół doświadczonych pracowników, znających realia branży.
Trzon osobowy Emitenta stanowią osoby z wieloletnim stażem na rynku
farmaceutycznym, zdobywanym w międzynarodowych koncernach, doskonale znające
w szczególności te segmenty, w których specjalizuje się Biogened.
Bieżąca analiza rynku i konkurencji – Emitent na bieżąco obserwuje tendencje
rynkowe, śledząc poziom sprzedaży aptecznej w obszarach, w których jest obecna, a także
analizując zachowania konkurencji.
Dostosowanie do regulacji i przepisów – prowadzenie biznesu w branży
farmaceutycznej jest ściśle uregulowane przepisami prawa. Emitent prowadzi działalność
na podstawie pozwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, spełnia wymogi
Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) oraz ISO 22000:2005. Przestrzega także przepisów
wynikających z Prawa Farmaceutycznego oraz odpowiednich Rozporządzeń Ministra
Zdrowia.
4.6.2 Struktura przychodów Emitenta oraz wybrane dane finansowe

Wykres poniżej przedstawia strukturę przychodów Emitenta w podziale na poszczególne grupy
produktowe.

Rozdział: Dane o Emitencie
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Rysunek 3: Struktura przychodów Biogened w 2010 r. w podziale na produkty i usługi

2 500 953 zł
11%
2 721 637 zł
13%

8 497 380 zł
40%

7 552 147 zł
35%

Leki

Dermokosmetyki

Suplementy diety

Usługi

Źródło: Biogened S.A.

Ponad 50% przychodów Spółki w 2010 roku generowały leki (w tym 40% sprzedaż
produktów leczniczych oraz 11% usługi w zakresie badań i pakowania leków).
Dzięki nowym zakupom dossier oraz rozpoczętym procesom rejestracji w latach 20092010 portfolio leków zostanie istotnie poszerzone.
 Drugim filarem przychodów ze sprzedaży są dermokosmetyki oraz suplementy diety –
produkty te charakteryzują się rosnącą rentownością.


4.6.3 Portfolio produktowe Emitenta
Leki Rx oraz leki OTC









Gentiapin – lek stosowany w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej na bazie
kwetiapiny; tabletki powlekane, 25mg, 100mg, 200mg.
Lanzapin – lek przeciwpsychotyczny na bazie olanzapiny; tabletki powlekane 5mg, 10mg.
Topigen – lek na padaczkę na bazie topiramatu; tabletki powlekane 25mg, 50mg, 100mg,
200mg.
Vertigen – lek na chorobę Meniere’a na bazie betahistyny dichlorowodorku; tabletki 8mg,
16mg, 24mg.
Rivaxon – lek na chorobę Alzhaimera na bazie rivastygminy; kapsułki 1,5mg, 3mg, 4,5mg,
6mg.
Pezilgen – lek na otępienie starcze na bazie donepezilu; tabletki powlekane 5mg, 10mg.
Disaperid – lek stosowany w schizofrenii na bazie rysperydonu; tabletki powlekane 1mg,
2mg, 3mg, 4mg.

Rozdział: Dane o Emitencie

Grupa leków psychiatryczno-neurologicznych (CNS)
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Hydroxyzinum – lek stosowany w leczeniu świądu związanego z pokrzywką, wypryskiem
kontaktowym i atopowym na bazie chlorowodorku hydroksyzyny; syrop.
 Pexopar – lek stosowany w chorobie Parkinsona na bazie pramimpexolu; tabletki 0,18mg.
 Zipragen – lek stosowany w schizofrenii na bazie ziprasidonu; twarde kapsułki 80mg.
 Pridinol –lek stosowany w ch. Parkinsona , tabletki 4,5 mg


Grupa leków onkologicznych
Zolastrol – lek stosowany do leczenia zaawansowanego raka piersi u kobiet
po menopauzie na bazie anastrozolu; tabletki powlekane 1mg.
 Arogen – lek stosowany w leczeniu raka sutka; tabletki powlekane 2,5mg.


OTC


SST (Saliva Stimulating Tablets) – lek stosowany w celu wydzielania śliny; tabletki.

Dermokosmetyki
















Acne Expert – kompleksowe rozwiązanie dla skóry trądzikowej; krem, tonik, żel.
AgeVital – optymalna pielęgnacja skóry dojrzałej; krem i tonik.
Angio Expert – kompleksowa pielęgnacja skóry z problemami naczyniowymi i objawami
trądziku różowatego; krem i tonik.
Anti Persep – codzienna pielęgnacja i higiena skóry ciała w celu zachowania odpowiedniej
świeżości ciała; dezodorant i krem.
AquaGold – pielęgnacja skóry zmęczonej, suchej i podatnej na podrażnienia; krem
regenerujący, aktywizujący nawilżająco kojący, koncentrat, maseczka.
Capilarte – pielęgnacja każdego typu włosów; szampon, wzmacniający szampon,
wzmacniająca odżywka i aktywny tonik przeciw wypadaniu włosów.
Effectival – kompleksowe i optymalne rozwiązanie problemów skóry z pierwszymi
oznakami starzenia; kremy odżywcze, regenerujące i ujędrniające.
Hydrain2 – optymalne nawilżenie skóry; krem, balsam, żel pod prysznic.
Menqlusiv – optymalna pielęgnacja skóry męskiej; żel do mycia twarzy, balsam po
goleniu, dezodorant antyperspirant, przeciwzmarszczkowy krem-żel pod oczy i
nawilżający.
Normativ – kompleksowe rozwiązanie problemów skóry z niedoskonałościami; krem i
żel oczyszczający do mycia twarzy.
Prosensive – kompleksowe i optymalne rozwiązanie problemów nadwrażliwości skóry;
ochronne kremy i delikatne żele pod prysznic.
Regenist – kompleksowa regeneracja skóry dojrzałej; preparat lifting 24h, koncentrat
przeciwzmarszczkowy, kremy przeciwzmarszczkowe.
Sunbrella – ochrona przeciwsłoneczna każdego rodzaju skóry; krem i mleczka o różnych
faktorach SPF.

Rozdział: Dane o Emitencie

Dermedic Laboratorium – seria dermokosmetyków do kompleksowej pielęgnacji skóry i
leczenia najczęstszych jej problemów.
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Tolerans Clear – oczyszczanie i tonizacja każdego rodzaju skóry; żelowy płyn micelarny,
tonik-mleczko.

Ellexir – seria preparatów zawierających najnowocześniejszy kompleks peptydowy odmładzający
skórę.
Ellexir – wypełniacz zmarszczek mimicznych;
Ellexir 1000 – kremobaza;
 Ellexir 3000 – krem;
 Ellexir 5000 – koncentrat.



Herba Botanic – seria produktów na bazie ziół i minerałów; śródziemnomorski krem ochronny
i regenerujący, deo roll-on, krem do stóp, ziołowy balsam modelujący i tonik oczyszczający,
ziołowy żel do mycia twarzy.
Novoscabin Skin Protect – preparat ochronny do stosowania dla osób przebywających w złych
warunkach sanitarno-higienicznych
Suplementy diety
Produkty na bazie błonnika
Błonnik – hamuje gromadzenie tłuszczów i oczyszcza organizm z toksyn; kapsułki.
 Błonnik + Magnez + Vit B6 – błonnik wraz z witaminami.
 Błonnik + L-Karnityna – wspomaga odchudzanie.
 Błonnik + Izoflawonidy + Vit A+E – działanie przeciwrodnikowe i dotleniające skórę.
 Błonnik + B-Karoten + Cynk +Vit C – działanie preciwrodnikowe i poprawia kondycję
skóry.









Antystres – błyskawiczne uspokojenie.
Detoksykacja – oczyszczające działanie alg morskich.
Energia i Koncentracja – optymalna dawka energii.
Menopauza – skutecznie łagodzi objawy menopauzy.
PMS – łagodzi objawy napięcia przedmiesiączkowego.
Włosy Skóra Paznokcie – podwójna siła skrzypu i drożdży.
Opalanie – zapewnia piękną opaleniznę.

Rutimal C – innowacyjne rozwiązanie w zapobieganiu przeziębieniu i bólu gardła u dzieci i
dorosłych.
Rutimal C Junior – Gardło i Odporność, Zdrowe Kości , Apetyt, Podróże – w formie
lizaków.
 Rutimal C – kapsułki dla dorosłych.


Rozdział: Dane o Emitencie

ProLady – innowacyjne kapsułki dla kobiet
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4.6.4 Strategia rozwoju Emitenta
Strategia Spółki zakłada konsekwentne rozwijanie obydwu gałęzi działalności:
 leki Rx – stanowią stabilny fundament działalności Spółki, charakteryzują się rosnącą
dynamiką wzrostu oraz ustabilizowanym poziomem rentowności na sprzedaży;
 produkty OTC – działalność w zakresie wytwarzania dermokosmetyków
oraz suplementów diety jest mniej przewidywalna, charakteryzuje się większą zmiennością
z uwagi na bardzo krótki cykl życia, niemniej jednak dynamiczny wzrost tego rynku
pozwala uzyskiwać ponadprzeciętną rentowność.
Kluczowym elementem strategii rozwoju Biogened jest przeprowadzenie odpowiednich działań
wspierających sprzedaż oraz promocję produktów, a także rozwój portfolio produktowego
i nabywanie dossier kolejnych cząsteczek leków.

Realizacja założonej strategii wymaga poniesienia określonych wydatków inwestycyjnych na
poziomie ukierunkowanych na następujące obszary działań:
 zakończenie procesu wprowadzania na rynek nowych leków:
ok. 6 mln zł
– wyprodukowanie pełnego stanu magazynowego leków wprowadzanych na rynek
– wsparcie marketingowe
 działania marketingowe wspierające sprzedaż produktów OTC:
ok. 1,5 mln zł
– koszty materiałów i produktów reklamowych, koszty dermokonsultacji (marketing
bezpośredni w aptekach)
– wydatki na reklamą publiczną (prasowa, radiowa itd.)

Rozdział: Dane o Emitencie

Realizowany plan rozwoju Emitenta jest konsekwencją wydarzeń rynkowych z lat 2008-2009:
 przełom roku 2008 i 2009 był okresem, w którym z uwagi na konieczność dostosowania
dokumentacji leków do wymogów unijnych, Emitent musiał przeprowadzić powtórną
procedurę rejestracyjną dla wszystkich leków, jakie miał w swojej ofercie;
 z uwagi na skomplikowanie i kosztowność owego procesu dwa produkty Emitenta
nie zostały mu poddane i od 1.01.2009 r. zostały wycofane ze sprzedaży;
 dwa leki Emitenta zostały przekwalifikowane (na kosmetyki oraz środki biobójcze),
co zupełnie zmieniło sposób ich sprzedaży na rynku;
 w związku z powyższym oferta produktowa Biogened w zakresie leków Rx uległa
znacznemu osłabieniu;
 już w latach 2006-2007 Emitent podjął działania mające na celu poszerzenie swojego
portfolio. Rozpoczął się wówczas proces nabycia i rejestrowania 13 nowych leków.
W chwili obecnej 7 produktów jest już dostępnych w sprzedaży, natomiast w przypadku
kolejnych 6 zakończona jest już procedura rejestracyjna.
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Powyższe działania Emitent finansuje głównie środkami pochodzącymi z wypracowanych
zysków, kredytu bankowego. Na ten cel przeznaczone zostały także środki, jakie Emitent
pozyskał ze sprzedaży akcji serii D.

Realizacja planu inwestycyjnego, przedstawionego przez Zarząd Biogened przyczyni się
do dynamicznego rozwoju Spółki – wzrośnie poziom przychodów ze sprzedaży oraz rentowność.
Planowany wzrost przychodów ze sprzedaży wynika ze stopniowego wzrostu sprzedaży nowych
produktów leczniczych, wprowadzanych do obrotu w 2010 i 2011 roku (tj. Zipragen, Lanzapin,
Deprigen, Rivaxon, Pexopar, Arogen). Poszerzenie portfela produktowego pozwoli Emitentowi
na zwiększenie udziału w określonych segmentach rynku farmaceutycznego (neurologia,
psychiatria, dermatologia), na których postanowił skupić swoją działalność. Coraz lepsza
rozpoznawalność marki Biogened oraz poszczególnych leków wśród lekarzy-specjalistów pozwoli
na zwiększenie ich sprzedaży.
Ponadto, intensyfikacja działań promocyjnych i sprzedażowych dla grupy produktów OTC
(dermokosmetyki oraz suplementy diety), w pozytywny sposób wpłynie na wzrost sprzedaży.
Prognozowane wyniki Emitenta w 2011 r. przedstawia tabela poniżej.
Tabela 2: Prognozowane wyniki finansowe Emitenta w 2011 r. (w tys. zł)

B. Koszty działalności operacyjnej

P 2011
34 197,8
13 191,7

C. Zysk / strata brutto ze sprzedaży

21 006,0

D. Koszty sprzedaży

14 601,6

E. Koszty ogólnego zarządu

4 185,6

F. Zysk / Strata ze sprzedaży

2 218,8

G. Pozostałe przychody operacyjne
H. Pozostałe koszty operacyjne
I. Zysk / Strata na działalności operacyjnej
J. Przychody finansowe
K. Koszty finansowe
L. Zysk / Strata brutto na działalności gosp.
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
N. Zysk / Strata brutto
O. Podatek dochodowy
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
R. Zysk / Strata netto
Źródło: Biogened S.A

60,4
149,5
2 129,6
2,7
739,7
1 392,6
0,0
1 392,6
264,6
0,0
1 128,0

Rozdział: Dane o Emitencie

Wyszczególnienie (dane w tys. zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży
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4.7. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym
inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym,
zamieszczonym w dokumencie informacyjnym
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszonym w dokumencie informacyjnym
Emitent nie dokonywał żadnych inwestycji krajowych, ani zagranicznych, w tym inwestycji
kapitałowych.

4.8. Informacje o wszczętych wobec Emitenta
upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym

postępowaniach:

Wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani postępowanie upadłościowe, ani postępowanie
układowe, ani postępowanie likwidacyjne.

4.9. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym,
arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma
lub może mieć istotne znaczenie dla działalności emitenta
Wobec Emitenta
ani egzekucyjne.

nie

zostało

wszczęte

żadne

postępowanie

ugodowe,

arbitrażowe

Emitent nie był i nie jest podmiotem postępowań przed organami rządowymi, postępowań
sądowych lub arbitrażowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ponadto Emitent, według swojej
najlepszej wiedzy, nie uważa, aby miał stać się w przyszłości podmiotem postępowań, które
to postępowania mogłyby mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.

Rozdział: Dane o Emitencie

4.10. 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
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4.11. 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
Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie posiada żadnych zobowiązań, które mogłyby
istotnie wpłynąć na realizację zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych
Emitenta.

4.12. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających
wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty
sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w Dokumencie
Informacyjnym
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w niniejszym Dokumencie
Informacyjnym, nie wystąpiły żadne nietypowe okoliczności bądź wydarzenia, które miałyby
wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Emitenta.

4.13. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej,
majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych
informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu
danych finansowych, o których mowa w rozdziale 5 Dokumentu
Informacyjnego
Po sporządzeniu sprawozdana finansowego, zamieszczonego w niniejszym Dokumencie
Informacyjnym, nie wystąpiły żadne istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej
i finansowej Emitenta.

4.14. Dane o osobach zarządzających i osobach nadzorujących Emitenta

Zgodnie ze statutem Emitenta Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków i jest
powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
Obecny skład Zarządu został powołany 6 czerwca 2009 roku na okres 3 lat. Kadencja członków
Zarządu kończy się 31 grudnia 2012.
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w skład Zarządu Emitenta
wchodzą:

Rozdział: Dane o Emitencie

4.14.1 Dane o członkach Zarządu Emitenta
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1. Jacek Płucienniczak – Prezes Zarządu
Pan Jacek Płucienniczak pełni funkcję Prezesa Zarządu (od 2003 r.) i Dyrektora Zarządzającego
w Biogened S.A. Tytuł magistra farmacji uzyskał na Akademii Medycznej w Łodzi, natomiast
studia podyplomowe MBA ukończył na Uniwersytecie Łódzkim oraz University of Maryland
w Stanach Zjednoczonych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m. in. jako przedstawiciel
medyczny oraz business manager w Zeneca Polska Sp. z o.o., a także jako kierownik sprzedaży
w Astra Zeneca Poland. Od 2001 r. jest związany ze spółką Biogened – początkowo pracował
jako Dyrektor ds. Marketingu oraz Dyrektor ds. Rozwoju.
2. Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
Pani Barbara Biegańska pełni funkcję Wiceprezesa i Dyrektora Finansowego w Biogened S.A.
(od 2000r.). Wykształcenie wyższe zdobyła na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym
Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia podyplomowe: w zakresie rachunkowości
i zarządzania finansami na Wydziale Zarządzania oraz w zakresie prawa podatkowego w Wyższej
Szkole Administracji Publicznej w Łodzi. Od początku swojej kariery zawodowej związana jest
ze Spółką Biogened – początkowo jako specjalista ds. ekonomicznych, a następnie jako główny
księgowy oraz Pełnomocnik Zarządu.
4.14.2 Dane o Radzie Nadzorczej Emitenta

Obecny skład Rady Nadzorczej został powołany na okres 3 lat. Kadencja członków Rady
Nadzorczej kończy się 31 grudnia 2012.
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w skład Rady Nadzorczej
Emitenta wchodzą:
1. Andrzej Kuźma - Przewodniczący Rady Nadzorczej (powołany 29.06.2010)
Andrzej Kuźma ma 49 lat. Obecnie pracuje w Andrzej Kuźma Consulting. Posiada wykształcenie
wyższe, ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku ekonomika i organizacja
obrotu towarowego i usługowego, uzyskując w 1985 roku tytuł magistra ekonomii. Ukończył

Rozdział: Dane o Emitencie

Zgodnie ze statutem Emitenta Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków
powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa
trzy lata.
W chwili obecnej Rada Nadzorcza Emitent składa się z 3 osób. Zgodnie z Kodeksem Spółek
Handlowych Rada Nadzorcza spółki publicznej powinna składać się z co najmniej 5 członków –
w związku z tym Emitent podjął kroki zmierzające do uzupełniania składu Rady Nadzorczej.
W celu powołania dwóch brakujących członków Rady Nadzorczej, zostanie zwołane
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ). W celu umożliwienia nowym akcjonariuszom
uczestniczenia w NWZ oraz z uwagi na zakończony proces rejestracji akcji nowej emisji przez
sąd rejestrowy, zwołanie NWZ nastąpi po zakończeniu procesu dematerializacji akcji i uzyskaniu
zgody GPW na wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na rynku NewConnect.
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studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie ekonomiki i organizacji
eksportu (1989-1990) a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie
zarządzania (2002-2003).
Przebieg kariery zawodowej:
 2010- nadal - Andrzej Kuźma Consulting
 2007-2009 - Grupa Kolastyna S.A. - członek Rady Nadzorczej
 2007-2008 - Zakład pomiarów i automatyki „Automatyka” Sp. z o.o. – Przewodniczący
Rady Nadzorczej
 1995-2006 – Fabryka Kosmetyków Miraculum S.A. – Prezes Zarządu
 1992-1995 – Fabryka Kosmetyków Miraculum S.A. – Wiceprezes Zarządu
 1987-1992 – PRFEWChGi PK „Miraculum” – specjalista ds. eksportu, kierownik działu
marketingu
 1985-1987 – PP „DESA” – referent ds. Ekonomicznych
2. Anna Kowalska - Członek Rady Nadzorczej (powołana 05.06.2009)
Anna Kowalska ma 73 lata. Czynna zawodowo do 2003 roku, aktualnie przebywa na emeryturze.
Jest inżynierem chemikiem w zakresie technologii tworzyw sztucznych, tytuł uzyskała
na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.
Przebieg kariery zawodowej :
 1999-2002 – Biuro Akto – własna działalność gospodarcza
 1983-1998 – Laboratorium Kolastyna – technolog
 1977-1982 – Politechnika Łódzka – specjalista ds. planowania badań naukowych
 1976-1977 – Zjednoczenie Przemysłu Skórzanego w Łodzi, starszy inspektor
 1960-1976 – Politechnika Łódzka – inżynier, pracownik naukowo-badawczy

Marek Stefańczyk ma 52 lata. Prowadzi własną działalność gospodarczą, jest właścicielem apteki
w Łodzi. Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Akademię Medyczną w Łodzi na kierunku
Technologia Leków (Wydział Farmaceutyczny), uzyskując w 1978 r. tytuł magistra farmacji.
Jest członkiem Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi oraz innych organizacji samorządowych
i towarzystw.
Uhonorowany:
- pamiątkowym medalem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego za działalność
społeczną i organizacyjną;
- medalem im. Prof. dr hab. Jerzego Sykulskiego- za działalność na szczeblu samorządu
aptekarskiego;
- medalem im. Jana Szastera - za wybitne zasługi dla Farmacji Polskiej.
Przebieg kariery zawodowej:
 2003– nadal – własna działalność gospodarcza,
 2000-2003 – ŁPF POLON Sp. z o.o. (obecnie BIOGENED S.A.) – Prezes Zarządu
 1997-2000 – Spółdzielnia Pracy Chemiczno-Farmaceutycznej POLON w Łodzi – Prezes
Zarządu
 1990-1997 – Dyrektor Zarządzający PPHU TIRO Sp. z o.o. w Łodzi

Rozdział: Dane o Emitencie

3. Marek Stefańczyk - Członek Rady Nadzorczej (powołany 05.06.2009)
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1979-1990 – Spółdzielnia Pracy Chemiczno Farmaceutyczna POLON w Łodzi (obecnie
BIOGENED S.A.) – kolejno zajmując stanowiska: stażysta, aparatowy syntezy leków,
mistrz na oddziale syntez, technolog.



4.15. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem
akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% głosów na walnym
zgromadzeniu.
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego struktura akcjonariatu Emitenta,
ze wskazaniem akcjonariuszy, którzy posiadają powyżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
przedstawia się następująco:
Tabela 3: Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz
Life Science Technologies N.V.
w tym:

Liczba akcji

Wartość
nominalna
akcji

Udział w
kapitale
i głosach na WZ

1 057 870

10 578 700 zł

92,46%

A

657 870

6 578 700 zł

57,50%

B

300 000

3 000 000 zł

26,22%

C

100 000

1 000 000 zł

8,74%

86 315

863 150 zł

7,54%

A

83 660

836 600 zł

7,31%

D

2 655

26 550 zł

0,23%

1 144 185

11 441 850 zł

100,00%

Seria

Pozostali łącznie
w tym:
Razem
Źródło: Opracowanie własne.

Rozdział: Dane o Emitencie

Dom Maklerski PKO BP S.A., jako Animator Rynku dla Emitenta, objął 254 Akcje Serii D
Emitenta, w celu wykonywania zleconych w umowie zobowiązań w postaci wspomagania
płynności obrotu instrumentami finansowymi Emitenta od pierwszego dnia notowania ich
na rynku NewConnect.
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Rozdział: Dane o Emitencie

Rozdział 5 Sprawozdanie finansowe
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Rozdział 5. Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r.

Rozdział: Sprawozdanie finansowe

5.1.
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe

5.2. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
(wraz z danymi porównawczymi)
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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sprawozdania

Rozdział: Sprawozdanie finansowe

5.3. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania
finansowego za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe
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Rozdział: Sprawozdanie finansowe

Rozdział 6 Załączniki
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Rozdział 6. Załączniki
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

Rozdział: Załączniki

6.1.
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Rozdział: Załączniki

178
© Grant Thornton Frąckowiak

[195]

Rozdział: Załączniki
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182
© Grant Thornton Frąckowiak

[195]

Rozdział: Załączniki
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Rozdział: Załączniki
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6.2. Statut Emitenta

Rozdział: Załączniki

Ujednolicony aktualny statut Emitenta zaprezentowano poniżej.
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6.3. Definicje i objaśnienia skrótów
Skrót

Definicja i objaśnienie

Akcje serii A

741.530 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 PLN każda

Akcje serii B

300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 PLN każda

Akcje serii C

100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 PLN każda

Akcje serii D

2.655 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 PLN każda

ASO/Alternatywny System
Obrotu/NewConnect

Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o obrocie,
organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Autoryzowany Doradca

Spółka Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sp. k. z siedzibą w Poznaniu

Animator Rynku

Dom Maklerski PKO BP S.A.

Dokument Informacyjny

Niniejszy dokument, zawierający szczegółowe informacje na temat sytuacji
finansowej i prawnej Emitenta, a także na temat instrumentów finansowych
wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu

Emitent, Spółka; Biogened

BIOGENED Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Organizator Alternatywnego
Systemu Obrotu

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

KSH, Kodeks spółek
handlowych

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks Spółek Handlowych
(Dz.U.2000.94.1037 z późn. zm.)

Ustawa o obrocie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

Ustawa o ofercie publicznej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych
(teks
jednolity
z
dnia
9
października
2009;
Dz.U.2009.185.1439 późn. zm.))

Ustawa o ochronie
konkurencji i konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U.07.50.331 z późn. zm.)

Ustawa o podatku
dochodowym od osób
fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
(teks jednolity z dnia 25 marca 2010; Dz.U.2010.51.307 z późn. zm.)

Rozdział: Załączniki

(tekst jednolity z dnia 8 października 2010 roku; Dz.U.2010.211.1384.
z późn. zm.)
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Ustawia z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych
(tekst jednolity z dnia 14 czerwca 2000; Dz.U.00.54.654 z późn. zm.)

Ustawa o podatku od
czynności cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych
(teks jednolity z dnia 17 maja 2010; Dz.U.2010.101.649 z późn. zm.)

Ustawa o podatku od
spadku i darowizn

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadku i darowizn (tekst jednolity
z dnia 6 czerwca 2009; Dz.U.2009.93.768 z późn. zm.)

Ustawa o rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z dnia
2 września 2009; Dz.U.2009.152.1223 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady w
sprawie koncentracji

Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie
kontroli koncentracji przedsiębiorstw

Regulamin ASO

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

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

Osoby nadzorujące

Rada Nadzorcza Emitenta

Osoby zarządzające

Zarząd Emitenta

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta

PLN, zł

Złoty – prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu
publicznym od dnia 1 stycznia 1995 roku, zgodnie z ustawą
z dnia 7 lipca 1994 roku o denominacji złotego (Dz.U.94.84.383 z późn. zm.)
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