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DOKUMENT INFORMACYJNY

Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D do obrotu na rynku NewConnect
prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie
instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla
spółek, w których inwestowanie może być związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym.
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi
dopuszczenia, ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie za sobą inwestowanie w instrumenty finansowe
notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone
właściwą analiza, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacja z doradcą inwestycyjnym.
Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem
faktycznym lub przepisami prawa.

Warszawa, dnia 16 września 2008 roku
Autoryzowany Doradca

Capital One Advisers Sp. z o.o.
Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa,
www.capitalone.pl
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I. Dane Emitenta
Firma:

SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba:
Adres:

00-595, Warszawa
ul. Puławska 107

Telefon:

+48 22 507 92 00

Faks:

+48 22 507 92 01

Adres poczty elektronicznej:
Strona internetowa:

firma@suntech.pl
www.suntech.pl

Źródło: Emitent
II. Dane Autoryzowanego Doradcy
Firma:

Capital One Advisers Spółka z o. o.

Siedziba:
Adres:

Warszawa
Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa

Telefon:

+48 22 319 56 81

Faks:

+48 22 319 56 80

Adres poczty elektronicznej:

info@capitalone.pl

Strona internetowa:
Źródło: Autoryzowany Doradca

www.capitalone.pl

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
wprowadza się:




5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10
(dziesięć) groszy każda
333.000 (trzysta trzydzieści trzy tysiące) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda
578.220 (pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia) sztuk akcji zwykłych na
okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda

IV. Termin ważności dokumentu informacyjnego
Niniejszy Dokument Informacyjny zawierający informacje o wprowadzanych papierach wartościowych
traci ważność z chwilą rozpoczęcia obrotu instrumentami finansowymi Emitenta, dla których został
sporządzony. Jednak termin ważności niniejszego Dokumentu Informacyjnego jest nie dłuższy niż 12
miesięcy licząc od dnia jego sporządzenia.
V. Tryb i sposób, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w dokumencie informacyjnym będą
podawane do publicznej wiadomości
Zmiany danych zawartych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym, w terminie jego ważności będą
publikowane na następujących stronach internetowych:


Emitenta – SUNTECH S.A. – http://www.suntech.pl ,



Autoryzowanego Doradcy - Capital One Advisers sp. z o.o. - http://www.capitalone.pl,



oraz zgodnie z §5 ust 7 pkt 2 Regulaminu Alternatywnego Obrotu na stronie Organizatora
Alternatywnego Rynku tj. Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. –
http://www.newconnect.pl.

Informacje aktualizujące niniejszy Dokument Informacyjny będą publikowane w trybie, jaki został
przewidziany dla publikacji Dokumentu Informacyjnego.
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1.

1.1

CZYNNIKI RYZYKA

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I OTOCZENIEM W JAKIM
EMITENT PROWADZI DZIEŁALNOŚĆ

Każdą decyzję inwestycyjną, dotyczącą Emitenta powinna poprzedzać analiza ryzyk łączących się między
innymi z przedmiotem prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej i rynku, na którym ona
funkcjonuje.
Poniżej zostały przedstawione główne, pod względem prowadzonej działalności, otoczenia gospodarczego
oraz rynku kapitałowego oraz wtórnego obrotu instrumentami finansowymi, czynniki ryzyka dotyczące
Emitenta.
Ciągła zmienność warunków, w jakich działa Emitent, ich złożoność oraz nieprzewidywalność powoduje, iż
nie jest możliwym przygotowanie kompletnego katalogu czynników ryzyka łączących się z inwestowaniem
w instrumenty finansowe wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na
podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego.
Zestawienie to nie zawiera wyczerpującego wyliczenia wszystkich ryzyk i nie powinno być tak też
oceniane. Jednakże przedstawione poniżej czynniki ryzyka, powinny być w każdym przypadku rozważane
przez Inwestora, zwłaszcza pod kątem ewentualnego pogorszenia się sytuacji finansowej lub pozycji
rynkowej Emitenta i łączącej się z tym możliwej straty części zainwestowanych środków.
Ryzyka związane z koniunkturą w branży, w której działa Spółka
Rynek rozwiązań BSS / OSS dla sektora telekomunikacji, na którym działa Spółka, podlega
dynamicznemu rozwojowi, którego tempo wzrostu prognozuje się w skali globalnej na ponad 8%
rocznie1. Koniunktura w tym sektorze jest wypadkową wielu czynników takich jak wzrost gospodarczy,
tempo oraz kierunki rozwoju rynku telekomunikacyjnego, w tym rosnąca konkurencja i pojawienie się
nowych graczy na rynku oraz rozwój nowych, innowacyjnych technologii i usług. Czynniki te mają
charakter egzogeniczny, na który Spółka nie ma wpływu.
Aby ograniczyć ekspozycję na opisane powyżej ryzyka Spółka prowadzi następujące działania:


dywersyfikacja rynków zbytu - Zarząd dąży do rozwoju eksportu i osiągnięcia docelowo 30%
udziału eksportu w przychodach ze sprzedaży w roku 2011 oraz zwiększenia liczby krajów, do
których produkty są sprzedawane (m.in. plany wejścia na rynki zagraniczne). Rozwój sprzedaży
eksportowej uniezależni firmę od wahań koniunktury na wybranych rynkach;



dywersyfikacja źródeł przychodów ze sprzedaży - wprowadzanie nowych produktów do oferty
Spółki;



prace badawczo-rozwojowe, we współpracy z ośrodkami akademickimi, których celem jest rozwój
innowacyjnych technologii, wyprzedzających potrzeby rynkowe odbiorców.

Należy jednak zauważyć, że zahamowanie tendencji wzrostu rynku telekomunikacyjnego na skutek
pogorszenia się sytuacji gospodarczej w Polsce, może mieć dwojaki wpływ na działalność Emitenta. Z
jednej strony w czasie słabej koniunktury zarówno duzi jak i mniejsi operatorzy mogą ograniczać wydatki
na usługi związane z informatyką. Z drugiej strony okres gorszej koniunktury to czas szukania
oszczędności i poprawy efektywności operacyjnej, któremu służą rozwiązania informatyczne oferowane
przez Emitenta.
Ryzyka związane ze sposobem ewidencji kosztów prac rozwojowych
Emitent przyjął zasadę nie kwalifikowania kosztów zakończonych prac rozwojowych do wartości
niematerialnych i prawnych. Koszty związane z tworzeniem nowych oprogramowań obejmujące:


koszty bezpośrednie, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami,



koszty pośrednie np. koszty wynajmu pomieszczeń, amortyzacja
odzwierciedlająca zużycie aktywów wykorzystywanych do prac badawczych,

środków

trwałych

są ujmowane w rachunku zysków i strat w miesiącu ich poniesienia.
Spółka aktywuje natomiast kwalifikowane wydatki dotyczące prac rozwojowych w części odpowiadającej
dotacji ze środków UE oraz krajowych środków publicznych wynikającej z umowy nr
WKP_1/1.4/1/2006/117/117/672/2007/U o dofinansowanie projektu zawartej z Ministerstwem Nauki i
Szkolnictwa Wyższego do czasu otrzymania faktycznego wpływu środków.

1

The Insight Research Corporation, Operation Support Systems 2007-2012, December 2007.
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Istniej ryzyko, iż wydatki uznane przez Spółkę za kwalifikowane nie zostaną zaakceptowane przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i nie zostaną pokryte dotacją. Spowoduje to obniżenie
wyniku finansowego okresu Spółki, w którym nastąpi rozliczenie dotacji.
Pierwsze trzy etapy projektu objętego dotacją ze środków UE oraz krajowych środków publicznych zostały
zaakceptowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wszystkie koszty kwalifikowane przez
Spółkę zostały sfinansowane.
Ryzyka związane z koncentracją aktywów bilansu
Emitent wykazuje znaczną koncentrację aktywów w postaci:


należności z tytułu dostaw i usług, które stanowią ponad 60% sumy bilansowej w roku 2007 oraz



należności od indywidualnych kontrahentów.

Ponad połowę należności z tytułu dostaw i usług stanowią należności od Alcatel-Lucent S.A. z tytułu
realizacji usług, których zamknięcie nastąpiło w grudniu 2007 roku. Saldo zostało na koniec roku
potwierdzone przez kontrahenta i prezentuje stan rzeczywisty. Istnieje jednak ryzyko, iż kwota należności
nie będzie spłacona w terminie lub spłacona jedynie w części, co wpłynie ujemnie na poziom wskaźnika
płynności firmy.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku środki pieniężne Spółki w kasie i na rachunkach bankowych
znajdowały się na poziomie zabezpieczającym połowę łącznego stanu zobowiązań krótkoterminowych
ustalonych na ten dzień.
Stopień koncentracji aktywów bilansu na dzień 30.06.2008 r. uległ zmniejszeniu. Należności z tytułu
dostaw i usług stanowiły około 41% sumy bilansowej, w tym należności od Alcatel-Lucent S.A. stanowiły
mniej niż połowę należności z tytułu dostaw i usług. Dalszy wzrost skali działalności oraz prowadzona
konsekwentnie polityka dywersyfikacji kontrahentów powinna przekładać się na stopniowe zmniejszenie
skali koncentracji aktywów.
Ryzyka wynikające z sprzedaży produktów i usług
Emitent wykazuje znaczną zmienność poziomu przychodów ze sprzedaży produktów i usług w
poszczególnych miesiącach roku obrotowego, co wiąże się z charakterem prowadzonej działalności.
Spółka ewidencjonuje przychód skokowo po zakończeniu określonego etapu prac na rzecz kontrahenta i
podpisaniu przez niego protokołu odbioru tych prac. Poszczególne etapy prac charakteryzują się okresem
trwania średnio ok. 2-5 miesięcy.
Ryzyka wynikające z koncentracji oferowanych produktów i usług
Emitent wykazuje znaczną koncentrację przychodów ze sprzedaży
opartą na kilku kluczowych
kontrahentach. Istnieje ryzyko, iż zakończenie współpracy z jednym z kluczowych kontrahentów bez
zawarcia nowych umów może negatywnie wpłynąć na poziom sprzedaży. Ewentualny spadek popytu na
usługi i produkt Emitenta lub utrata istniejącego klienta, może mieć bezpośredni i znaczący wpływ na
osiągane przez Emitenta zyski.
Wzrost skali działalności oraz wyjście na nowe rynki zagraniczne powinny doprowadzić do dywersyfikacji
przychodów Emitenta i są jednym z głównych założeń strategii Emitenta.
Ryzyko związane z kluczowymi pracownikami Emitenta
Emitent jest podmiotem gospodarczym o stosunkowo niewielkich rozmiarach, w szczególności w zakresie
struktury zatrudnienia na stanowiskach (kierowniczych) menadżerskich i specjalistycznych. Większość
zadań w szczególności z zakresu współpracy handlowej z kontrahentami wykonują poszczególne osoby.
Najwyżej wykwalifikowaną kadrę menadżerską stanowią dotychczasowi wspólnicy poprzednika prawnego
Emitenta tj. Piotr Saczuk, Wojciech Franczak, Andrzej Saczuk. Należy jednak zauważyć, że osoby te
tworzyły przedsiębiorstwo SUNTECH od podstaw, zawiązując w 1997 roku spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością, do której w tym samym roku dołączył Artur Tomaszewski. Osoby te są jednocześnie
najściślej związane i zaangażowane w działalność Emitenta.
Ewentualna utrata kluczowych pracowników, którzy mają największą wiedzę i doświadczenie w zakresie
zarządzania i działalności operacyjnej mogłaby w krótkim okresie spowodować pogorszenie jakości i
terminowości świadczonych usług. W przypadku utrzymania się takiego stanu w średnim i dłuższym
okresie mogłoby to skutkować obniżeniem planowanych zysków Emitenta.
Działalność Emitenta polega na tworzeniu oprogramowania oraz na usługach wdrożeniowych. O ile firma
dysponuje gotowymi produktami o tyle jakość usług wdrożeniowych uzależniona jest od doświadczenia i
umiejętności wykonujących je pracowników. Utrata pracowników łączy się z koniecznością rekrutacji,
przeszkolenia i przygotowania przez Emitenta nowych osób do pracy.
W umowach o pracę zawartych przez Emitenta z pracownikami nie ma klauzul dotyczących zakazu
świadczenia usług na rzecz kontrahentów oraz innych podmiotów po zakończeniu świadczenia stosunku
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pracy.
Ryzyko związane z zawartymi przez Emitenta umowami o zachowanie poufności.
Poprzednik prawny Emitenta w związku z charakterystyką prowadzonej działalności gospodarczej zawarł
szereg umów o zachowaniu poufności. Umowy te nie były zawierane według jednego wzorca lecz zgodnie
z wzorcami stosowanymi przez podmioty, z którymi Emitent współpracuje. Umowy o zachowaniu
poufności zawarte z aktualnymi kontrahentami Emitenta zawierają w niektórych przypadkach kary
umowne - mogące mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Ponadto część analizowanych
umów jest zawarta na czas nieokreślony lub w ogóle nie można określić wyraźnie momentu zakończenia
ich obowiązywania co powoduje, że zagrożenie powstania obowiązku zapłaty kary umownej lub
odszkodowania nie kończy się wraz z momentem zakończenia współpracy z danym podmiotem. Ponadto
niektóre umowy jako prawo właściwe dla stosunków prawnych powstałych na tle danej umowy
przewidują prawo inne niż polskie (, niemieckie, irlandzkie, prawo stanu Delaware). Należy zaznaczyć, iż
z racji charakteru prowadzonej działalności gospodarczej i uzyskiwanych przez Emitenta informacji
rodzaju umowy o zachowanie poufności są standardem postępowania kontrahentów.
Ryzyko związane z formą i zakresem współdziałania podmiotów powiązanych z Emitentem
SUNTECH S.A. jest kapitałowo oraz osobowo powiązany z następującymi podmiotami:


BillNet S.A. z siedzibą w Warszawie – w której Emitent jest akcjonariuszem większościowym oraz
członkowie Zarządu Emitenta są akcjonariuszami mniejszościowymi,



Telecommunications Consulting Franczak, Saczuk Spółka Jawna. Jest to spółka świadcząca na
rzecz SUNTECH sp. z o. o. usługi zarządzania Spółką. Umowa spółki została zawiązana przez
Piotra Saczuka, Andrzeja Saczuka i Wojciecha Franczaka;



Spółka Suntech Internet sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie. Członkowie Zarządu
Emitenta są wspólnikami spółki Suntech Internet sp. z o.o. w likwidacji.

Powiązania kapitałowe i osobowe SUNTECH S.A. mogą rodzić ryzyko realizowania polityki gospodarczej
Emitenta uwzględniającej interesy wyżej wymienionych podmiotów powiązanych, w których wspólnikami
bądź akcjonariuszami jest Emitent bądź członkowie Zarządu Emitenta, bez jednoczesnych preferencji dla
priorytetu ochrony interesu Emitenta.
Sposób reprezentacji Emitenta oraz zakres współpracy gospodarczej Emitenta i podmiotów powiązanych
może stwarzać ryzyko przedkładania, w określonych kwestiach, interesów pomiotów powiązanych nad
interes Emitenta.
Spółka BillNet S.A. z siedzibą w Warszawie ani obecnie ani w przyszłości nie prowadzi ani nie zamierza
rozwijać działalności w obszarze konkurencyjnym do działalności prowadzonej przez Emitenta, co
ogranicza ryzyko potencjalnego konfliktu interesów między tymi podmiotami.
Spółka Telecommunications Consulting Franczak, Saczuk Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie ani
obecnie ani w przyszłości nie prowadzi ani nie zamierza rozwijać działalności w obszarze konkurencyjnym
do działalności prowadzonej przez Emitenta, co ogranicza ryzyko potencjalnego konfliktu interesów
między tymi podmiotami.
Spółka Suntech Internet sp. z o.o. w Warszawie nigdy nie prowadziła działalności konkurencyjnej wobec
Emitenta ani poprzednika prawnego Emitenta.
W roku 2007, zakres współpracy gospodarczej Emitenta i podmiotów powiązanych miał charakter
ograniczony i odbywał się na zasadach rynkowych, a Emitent i podmioty powiązane nie prowadziły
faktycznej działalności konkurencyjnej (więcej informacji na temat zakresu współpracy i wzajemnych
zobowiązań pomiędzy podmiotami znajduje się w rozdziale 5.11 oraz wynika z zamieszczonych w
rozdziale 6 sprawozdań finansowych).
Stosunki gospodarcze Emitenta i jego rozliczenia z tego tytułu z podmiotami powiązanymi, z mocy prawa
mogą być poddane analizie przez organy podatkowe i mogą być odmiennie oceniane przez te organy w
zakresie zobowiązań podatkowych niż interpretacja tych stosunków przyjęta przez Emitenta. Wynikać to
może również z częstych zmian przepisów prawa i praktyki ich stosowania. Funkcjonowanie w obrocie
gospodarczym podmiotów powiązanych o zbliżonej bądź prawie identycznej, co Emitent firmie może nieść
ryzyko trudności w dokonaniu oceny czy konkretne zdarzenie dotyczy Emitenta, czy podmiotu
powiązanego Czynnikiem nadzoru nad pracą Zarządu Emitenta, dla zmniejszenia opisanego ryzyka,
będzie rozszerzenie rady nadzorczej o niezależnych członków zewnętrznych oraz zakresu jej kompetencji
tak, aby umożliwić większą kontrolę Zarządu.
Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu
Po wprowadzeniu Akcji serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu, dotychczasowi akcjonariusze (tj.
posiadacze akcji serii A, B i C ) będą posiadali łącznie 94,70 % Akcji, uprawniających ich łącznie do 96,37
% ogólnej liczby głosów na WZA. W przypadku działania ww. akcjonariuszy w porozumieniu, będą oni
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mieli znaczący wpływ na działalność Emitenta, łącznie z możliwością przegłosowania uchwały w sprawie
istotnej zmiany przedmiotu jego działalności. Ponadto uwzględniając okoliczność, iż akcjonariusze Ci są
jednocześnie aktualnie członkami organów Emitenta mają oni faktyczną możliwość decydowania o
uchwałach podejmowanych przez Walne Zgromadzenie we wszystkich istotnych dla Emitenta sprawach.
Inwestorzy powinni zatem brać pod uwagę ryzyko ograniczonego wpływu na wynik i treść uchwał
podejmowanych przez WZA, a tym samym na działalności Emitenta.
Ryzyko związane z szybkim rozwojem usług w branży telekomunikacyjnej
Cechą charakterystyczną branży telekomunikacyjnej jest bardzo szybka ewolucja stosowanych
technologii i rozwiązań, a w związku z tym krótki cykl życia oferowanych produktów i towarów. Dlatego
wyniki działalności gospodarczej Emitenta są silnie uzależnione od jego zdolności do ciągłego
monitorowania zachodzących zmian w oferowanych przez konkurencję produktach i usługach. Dodatkowo
nieustanne zmiany dostępnych na rynku rozwiązań informatycznych, wymuszają ponoszenie przez
przedsiębiorstwa z branży nakładów na utrzymanie wysokiej konkurencyjności swoich produktów i usług.
Istnieje ryzyko, że pomimo ciągłego dostosowywania oferty, Emitent nie będzie w stanie nadążyć za
szybkimi zmianami oferty produktowej konkurencji oraz nie będzie w stanie zaoferować rozwiązań, które
będą spełniały oczekiwania klientów.
Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych
Na rynku największych dostawców rozwiązań informatycznych klasy OSS / BSS dla sektora
telekomunikacji w Polsce działa kilka podmiotów krajowych oraz kilka zagranicznych – lista podmiotów
konkurencyjnych została wymieniona w rozdziale 6. Rynek i konkurencja. W chwili obecnej niewiele firm
jest w stanie konkurować w segmencie, w którym działa Spółka - to jest producentów oprogramowania
OSS/BSS. Konkurencja jest dość skoncentrowana a możliwości pojawienia się nowych graczy w krótkiej
perspektywie ograniczone.
W przypadku producentów oprogramowania, jakim jest Spółka, znaczącą barierą wejścia na rynek z
konkurencyjnym produktem jest konieczność poniesienia stosunkowo dużych nakładów niezbędnych na
wytworzenie technologii i przygotowanie odpowiedniej oferty. Kolejną barierą wejścia na rynek jest
posiadanie odpowiedniego zaplecza programistów, którzy posiadają wysokiej klasy kompetencje i są w
stanie przygotować odpowiedni produkt oraz stale go rozwijać, tak aby wyprzedzać trendy i ewolucję
potrzeb na rynku
Ryzyko zmiany sytuacji makroekonomicznej
Działalność Emitenta zależy od sytuacji makroekonomicznej panującej w Rzeczpospolitej Polskiej.
Efektywność, a w szczególności rentowność prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej zależy
między innymi od tempa wzrostu gospodarczego, poziomu inwestycji przedsiębiorstw, polityki fiskalnej i
pieniężnej państwa, inflacji. Wszystkie te czynniki wywierają pośrednio wpływ na przychody i inne wyniki
finansowe osiągane przez Emitenta. Mogą także wywierać wpływ na realizacje założonych przez Emitenta
celów strategicznych. Aktualnie panująca koniunktura gospodarcza sprzyja inwestycjom w technologię i
nowoczesne systemy IT Nie jest jednakże możliwym wykluczenie sytuacji załamania się koniunktury
gospodarczej (dekoniunktury), co niewątpliwie miałoby wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność
gospodarczą.
Ryzyko niestabilnego otoczenia prawnego
Szczególnie istotnymi z punktu widzenia gałęziami prawa, których zmiana wywoływać będzie silny wpływ
na działalność gospodarcza prowadzoną przez Emitenta są:


prawo autorskie i prawa pokrewne,



prawo handlowe,



prywatne prawo gospodarcze,



prawo podatkowe,



prawo pracy,



prawo ubezpieczeń społecznych,



prawo papierów wartościowych.

Niewątpliwie znaczna część tych dziedzin prawa charakteryzuje się dużą zmiennością regulacji.
Szczególny wpływ na działalność Emitenta ma prawo autorskie i prawa pokrewne, którego normy są
ściśle uzależnione od regulacji unijnych i dokonywanych w tym zakresie przez Parlament Europejski lub
Komisję Europejską zmian, ale również od prawa polskiego różniącego się w niektórych aspektach od
norm prawa innych państw członkowskich. Również specyfika prowadzonej przez Emitenta działalności
powoduje, iż na jego działalność wpływać mogą zmiany regulacji w Stanach Zjednoczonych.
Istnieje znaczne ryzyko zmiany przepisów w każdej z tych dziedzin prawa, zważywszy, iż część z nich jest
nadal w fazie dostosowywania do wymagań unijnych. Ewentualne zmiany prawa będą miały zawsze
Strona 8 z 156

Suntech S.A.

Dokument Informacyjny

wpływ na otoczenie prawne Emitenta, wywołując obowiązek dostosowania się do nich. Każda zmiana
regulacji normatywnej wywołuje problemy w szczególności związane z wątpliwościami interpretacyjnymi
nowych przepisów, co stwarza ryzyko rozbieżności w praktyce organów władzy publicznej, sadownictwa.
Niejednoznaczność wykładni dokonywanych przepisów przez organy władzy publicznej, sądownictwa (w
tym wspólnotowego) komplikuje funkcjonowanie w polskim systemie prawnym niezharmonizowanym z
systemem unijnym.
Ryzyko zmian w przepisach podatkowych
Brak stabilności systemu podatkowego, mnożąca się ilość regulacji prawa podatkowego powoduje
niespójności w interpretacji i stosowaniu przepisów podatkowych przez poszczególne organy podatkowe.
Do dość częstych sytuacji należy zajęcie przez izbę skarbową stanowiska odmiennego od tego, jakie zajął
podległy jej urząd skarbowy, lub rozbieżności interpretacyjne miedzy organami podatkowymi tego
samego szczebla organizacyjnego, ale położonymi w różnych częściach Polski.
W konsekwencji powyżej wskazane okoliczności mogą mieć potencjalnie wpływ na wyniki finansowe i
konkurencyjność Emitenta na rynku.

1.2

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM I Z WTÓRNYM OBROTEM
AKCJAMI

Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji
Emitent nie wprowadzał do tej pory żadnych swoich papierów wartościowych (np. akcji, praw do akcji,
kwitów depozytowych i innych) do obrotu na krajowym lub zagranicznym rynku regulowanym lub do
jakiegokolwiek alternatywnego systemu obrotu. Nie ma więc pewności, że instrumenty finansowe
Emitenta będą przedmiotem aktywnego (czynnego) obrotu po ich wprowadzeniu do alternatywnego
sytemu obrotu. Na skutek szeregu czynników cena instrumentów finansowych Emitenta może być niższa
niż ich cena emisyjna. Wpływ na taką sytuację mogą mieć między innymi okresowe zmiany wyników
operacyjnych Emitenta, czy też niedostateczna płynność wszystkich notowanych na rynku NewConnect
instrumentów finansowych. Ponadto o spadku ceny instrumentów finansowych Emitenta na rynku
NewConnect mogą decydować czynniki typowo makroekonomiczne takie jak wahania kursów wymiany
walut, poziom inflacji, zmiany globalnych, regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i
politycznych a także sytuacja na innych giełdach papierów wartościowych na świecie. Należy pamiętać, że
alternatywny system obrotu na rynku NewConnect będąc nowym rynkiem utworzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zagrożony jest ryzykiem niewielkiej płynności instrumentów
finansowych notowanym w tym systemie.
Tym samym mogą występować trudności w sprzedaży dużych pakietów instrumentów finansowych
Emitenta w krótkim okresie czasu, co może powodować dodatkowo znaczne obniżenie ich atrakcyjności
dla inwestorów i w konsekwencji spadek cen.
Inwestorzy nabywający instrumenty finansowe Emitenta w każdej sytuacji powinni brać pod uwagę
ryzyko niskiej płynności obrotu, które może wystąpić w przypadku małej liczby zleceń kupna i sprzedaży
instrumentów finansowych składanych w danej sesji oraz rozbieżnych limitów cenowych zleceń strony
popytowej i podażowej. Niska płynność decydować może o przejściowej lub stałej niemożności dokonania
transakcji na rynku NewConnect według satysfakcjonującej Inwestorów ceny i w oczekiwanym przez nich
czasie.
Ryzyko związane z zawieszeniem notowań lub wykluczeniem instrumentów finansowych
Emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
Zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako Organizator Alternatywnego
Systemu w sytuacjach ściśle określonych w Regulaminie ASO może zawiesić obrót instrumentami
finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące,
Zgodnie z §12 tego Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW może wykluczyć instrumenty
finansowe z obrotu:


na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od
spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,



jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,



wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o
ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów
postępowania,



wskutek otwarcia likwidacji emitenta.

Obligatoryjnie wykluczane są z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect instrumenty
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finansowe emitenta w następujących sytuacjach: gdy wynika to wprost z przepisów prawa, gdy
zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, lub w przypadku zniesienia dematerializacji tych
instrumentów.
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, GPW może zawiesić obrót
tymi instrumentami finansowymi. W takiej sytuacji zawieszenie obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące.
Ponadto zgodnie z §16 Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie wykonuje obowiązków określonych w rozdziale
V Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może:
zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,
wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.
W przypadku, gdy decyzja o zawieszeniu instrumentów finansowych emitenta jest wydawana jako
sankcja za niewykonywanie przez emitenta obowiązków określonych w Regulaminie ASO, okres
zawieszenia obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące.
Zgodnie z §16 ust 3 Regulaminu ASO jeżeli informacje przekazane przez emitenta mogą mieć istotny
wpływ na notowanie jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, ich przekazanie może
stanowić podstawę czasowego zawieszenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu obrotu tymi
instrumentami w alternatywnym systemie
W świetle pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych, co do treści Regulaminu ASO oraz załączników
do niego oraz braku ugruntowanej praktyki, Emitent nie może zagwarantować, iż powyżej opisane
sytuacje nie będą miały miejsca w odniesieniu do jego instrumentów finansowych.
Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję
Nadzoru Finansowego za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa
Niedopełnienie przez Emitenta obowiązku zgłoszenia w ciągu 14 dni faktu wprowadzenia do
alternatywnego systemu obrotu instrumentów finansowych do ewidencji prowadzonej przez Komisję
Nadzoru Finansowego może, zgodnie z art. 10 ust 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539 z późn. zm), pociągać za sobą karę administracyjną to jest karę
pieniężną do wysokości 100 000 złotych (sto tysięcy złotych) nakładaną przez KNF.
Ponadto KNF może nałożyć na Emitenta inne kary administracyjne za niewykonanie obowiązków
wynikających z powołanej powyżej ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.05.183.1538 z późn. zm.)
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OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE

DANE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W POSZCZEGÓLNYCH
CZĘŚCIACH
DOKUMENTU
INFORMACYJNEGO
ORAZ
OŚWIADCZENIA
O
ODPOWIEDZIALNOŚCI

EMITENT
Tabela 1. Dane o Emitencie
Firma:

SUNTECH Spółka Akcyjna

Siedziba / Adres:

Warszawa, ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa

Telefon:

+48 22 507 92 00

Faks:

+48 22 507 92 01

Adres poczty elektronicznej:

firma@suntech.pl

Strona internetowa:

www.suntech.pl

NIP:

113-01-16-894

Regon:

011325771
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego

Sąd rejestrowy:
Data rejestracji:

14.04.2008

Numer KRS:

0000303450
Prezes Zarządu – Piotr Saczuk
Wiceprezes Zarządu – Wojciech Franczak

W imieniu Emitenta:

Emitent ponosi
Informacyjnego.

odpowiedzialność

za

wszystkie

informacje

zamieszczone

w

treści

Dokumentu

Oświadczenie Emitenta
Oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą oraz przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki
stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem
faktycznym, oraz nie pominięto w jego treści niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.
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AUTORYZOWANY DORADCA
Tabela 2. Dane o Autoryzowanym Doradcy Spółki
Firma:
Siedziba / Adres:

Capital One Advisers Sp. z o.o.
Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa

Telefon:

+48 22 319 56 81

Faks:

+48 22 319 56 80

Adres poczty elektronicznej:

info@capitalone.pl

Strona internetowa:

www.capitalone.pl

NIP:
Regon:
Sąd rejestrowy:
Data rejestracji:
Numer KRS:
W imieniu Autoryzowanego
Doradcy działa:

5262708783
017344568
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego
27.10.2003 r.
0000177791
Marcin Jerzy Duszyński, Prezes Zarządu

Autoryzowany Doradca, na podstawie informacji i danych udzielonych przez Emitenta, brał udział w
sporządzaniu całego Dokumentu Informacyjnego.
Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy
Oświadczamy, ze niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi
w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późniejszymi
zmianami), oraz że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami
przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i
zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na
jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on
rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami.

Marcin Duszyński
Prezes Zarządu
Capital One Advisers Sp. z o.o.
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DORADCA PRAWNY
Tabela 3. Dane o Doradcy Prawnym Spółki
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3.

3.1

DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ASO

SZCZEGÓŁOWE
OKREŚLENIE
RODZAJÓW,
LICZBY
ORAZ
ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI
INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH
Z
WYSZCZEGÓLNIENIEM
RODZAJÓW
UPRZYWILEJOWANIA, WSZELKICH OGRANICZEŃ, CO DO PRZENOSENIA PRAW Z
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ZABEZPIECZEŃ LUB ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH

Instrumenty finansowe wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na
podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego
W trosce o zabezpieczenie równego dostępu do informacji inwestorom zainteresowanym nabywaniem
instrumentów finansowych na rynku NewConnect zamieszcza się dodatkowo następujące informacje
dotyczące przebiegu przeprowadzonej oferty niepublicznej.
Objecie akcji serii C i 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).
Dnia 17 kwietnia 2008 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suntech
S.A. (Rep. A 2986/2008) na której podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę
33.300 zł (trzydzieści trzy tysiące trzysta złotych) tj. do kwoty 1.033.300 zł (jeden milion trzydzieści trzy
tysiące trzysta złotych) w drodze emisji 333.000 (trzystu trzydziestu trzech tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z pozbawieniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w trybie subskrypcji prywatnej. Na zasadzie art. 433 § 2 k.s.h.
NWZA Spółki pozbawiło w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Uzasadnieniem
wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii C był cel emisji akcji serii C tj. zaoferowanie akcji serii
C kluczowym pracownikom Spółki, zgodne z przyjętym przez Spółkę programem motywacyjnym. Akcje
zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej i objęte przez 21 kluczowych pracowników,
współpracowników oraz członków Zarządu Emitenta. Akcje były obejmowane według ceny odpowiadającej
wartości nominalnej tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.
Kolejno 15 maja 2008 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suntech
S.A. (Rep A na której podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.033.300 zł
(słownie: jeden milion trzydzieści trzy tysiące trzysta) złotych do kwoty nie mniejszej niż 1.083.300 zł
(słownie: jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta) złotych i nie większej niż 1.213.300 zł (słownie:
jeden milion dwieście trzynaście tysięcy trzysta) złotych to jest o kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych i o kwotę nie większą niż 180.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt
tysięcy)złotych w drodze emisji nie mniej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy ) i nie więcej niż
1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
Na zasadzie art. 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pozbawiło w
całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru
akcji nowej emisji serii D był cel emisji akcji serii D, jakim tj. pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji
serii D środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez
Spółkę działalności gospodarczej. Wielkość dokapitalizowania Spółki przekraczała możliwości
dotychczasowych jej akcjonariuszy.
Akcje zostały zaoferowane inwestorom w drodze subskrypcji prywatnej. Zgodnie z treścią uchwały
podjętej w dniu 15 maja 2008 roku wszystkie umowy objęcia akcji serii D powinny zostać zawarte do
dnia 30 czerwca 2008 roku, Ze względu na okoliczność, iż podwyższenie kapitału zakładowego odbywało
się w trybie tzw. podwyższenia widełkowego” w dniu 14 lipca 2008 roku Zarząd złożył stosowne
oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego.
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do alternatywnego systemu obrotu na rynku
NewConnect wprowadzane jest:


5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10
(dziesięć) groszy każda



333.000 (trzysta trzydzieści trzy tysiące)
nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda



578.220 (pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia)sztuk akcji zwykłych na
okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda

sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości

Łącznie wartość nominalna wszystkich akcji serii D wynosi 57.822 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy
osiemset dwadzieścia dwa złoty) ).
Akcje Serii B, C oraz D dają łącznie całość (54,18%) wyemitowanych dotychczas akcji przez Emitenta.
Akcje te łącznie uprawniają do 37,15% głosów na Walnym Zgromadzeniu według parytetu odpowiednio
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▪ akcje serii A - 62,85 %
▪ akcje serii B - 31,42 %
▪ akcje serii C - 2,1%
▪ akcje serii D – 3,63 %
Akcje te stanowią części kapitału zakładowego Emitenta w następującej proporcji:
▪ akcje serii A - 45,82 %
▪ akcje serii B – 45,82 %
▪ akcje serii C – 3,06 %
▪ akcje serii D- 5,3%
Ustalona przez Zarząd cena emisyjna akcji serii D wynosi [1,65 zł (jeden złoty sześćdziesiąt pięć groszy)
za każdą akcję.
Łączna liczba inwestorów, którzy nabyli instrumenty finansowe w ofercie niepublicznej (w trybie
subskrypcji prywatnej akcji serii D wynosi 22 (dwadzieścia dwa)
Całkowite koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty niepublicznej serii D to kwota
160.224,00 zł, w tym koszty Autoryzowanego Doradcy wyniosły łącznie 71 tys. zł.
Tabela 1. Całkowity koszt wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy, w rozbiciu na poszczególne koszty
L.p.

Czynność

Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy

1

Przeprowadzenie sprzedaży akcji

51.000,00 zł

2

Przygotowanie Dokumentu Informacyjnego

20.000,00 zł

3

Promocja oferty

0,00 zł

A.

Uprzywilejowanie oraz świadczenia dodatkowe i zabezpieczenia związane z Instrumentami
finansowymi Emitenta.

Akcje Emitenta które będą wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu tj. akcje serii B, C i D nie są
Akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 do art. 353 KSH.
Natomiast akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu, w ten sposób iż na każdą akcje
przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Żadnemu z akcjonariuszy zgodnie z treścią Statutu Spółki nie przysługują uprawnienia osobiste w
rozumieniu art. 354 KSH.
Z przedmiotowymi instrumentami finansowymi nie są związane żadne uprzywilejowania oraz nie są one
przedmiotem żadnych zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych.
B.

Ograniczenia wynikające z treści Statutu spółki SUNTECH S.A.

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych szczególnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta lub
prawami do akcji poza ograniczeniami przewidzianymi obowiązującymi przepisami prawa.
C.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zgodnie z art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.
U.05.183.1538 z późn. zm) (dalej też uObroInstrFinans) opisane poniżej zakazy i wymogi, o których
mowa w art. 156-160 tejże ustawy mają zastosowanie miedzy innymi do instrumentów finansowych
wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 39 ust 4
pkt.3 uObroInstrFinans).
Na podstawie art. 159 uObroInstrFinans w czasie trwania okresu zamkniętego (definicja poniżej),
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 nabywać lub zbywać na
rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz
innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych. Osoby te nie mogą dokonywać również na
rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących
powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego.
Okresem zamknięty, o którym mowa w art. 159 ust. 2 uObroInstrFinans, to:
okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej emitenta lub
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instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 uObroInstrFinans, do
momentu przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,


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



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



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

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące prokurentami,
inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały
dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje
w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia
działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania KNF informacji o zawartych przez te osoby
oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 uObroInstrFinans, 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 wprowadzenie do
alternatywnego systemu obrotu na takim rynku.
Podstawę prawną obowiązywania w alternatywnym systemie obrotu przepisów dotyczących okresów
zamkniętych stanowi art. 161 ust.3 w zw. z art. 39 ust.4 pkt.3 uObroInstrFinans
D

Obowiązki i ograniczenia wynikające z ustawy o ofercie publicznej

Zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej też uOfertPubl) każdy:


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



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



kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co
najmniej 1% ogólnej liczby głosów,

jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę w terminie 4 dni od dnia
zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów bądź od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy
zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.
Obowiązek dokonania zawiadomienia powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego
udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału,
której dotyczy zawiadomienie, o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale
w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej
liczbie głosów, a także o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale
zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.
Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, powinno
dodatkowo zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie
głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W
przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, nie
później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję Nadzoru
Finansowego oraz spółkę. Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po
rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym
samym dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie
powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych
obowiązków.
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Wyliczone wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych spoczywają również na:
1) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z:


zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego,



nabywaniem lub zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spółki publicznej, kwitów
depozytowych wystawionych w związku z akcjami takiej spółki, jak również innych papierów
wartościowych, z których wynika prawo lub obowiązek nabycia jej akcji,



uzyskaniem statusu podmiotu dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej
posiadającej akcje spółki publicznej, lub w innej spółce kapitałowej bądź innej osobie prawnej
będącej wobec niej podmiotem dominującym,



dokonywaniem czynności prawnej przez jego podmiot zależny lub zajściem innego zdarzenia
prawnego dotyczącego tego podmiotu zależnego,

2) funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie
przez:


inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,



inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzane przez
ten sam podmiot,

3) podmiocie, w przypadku, którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:


przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z
wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2
pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,



w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli
papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu
zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,



przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie
uprawnienia do wykonywania prawa głosu,

4) podmiocie prowadzącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, który w
ramach reprezentowania posiadaczy papierów wartościowych wobec emitentów, wykonuje, na zlecenie
osoby trzeciej, prawo głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli osoba ta nie wydała wiążącej dyspozycji co do
sposobu głosowania,
5) wszystkich podmiotach
przez te podmioty akcji
akcjonariuszy dotyczącego
zamierzał podjąć czynności

łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania
spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu
istotnych spraw spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub
powodujące powstanie tych obowiązków,

6) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt. 5, posiadając akcje spółki
publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów określonego w tych przepisach.
W przypadkach wskazanych w pkt. 5 i 6, obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron
porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia (art. 87 ust 3 uOfertPubl). Istnienie porozumienia, o
którym mowa w pkt. 5, domniemywa się w przypadku podejmowania czynności określonych w tym
przepisie 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, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do
dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów
wartościowych,



jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Ponadto zgodnie z art. 87 ust.2 uOfertPubl obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku,
gdy prawa głosu są związane z:


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


akcjami, z których prawa przysługują danemu podmiotowi osobiście i dożywotnio,



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

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków:


po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty
zależne,



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

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.
Zgodnie z art. 88 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, obligacje zamienne na akcje spółki
publicznej oraz kwity depozytowe wystawione w związku z akcjami takiej spółki, uważa się za papiery
wartościowe, z którymi wiąże się taki udział w ogólnej liczbie głosów, jaką posiadacz tych papierów
wartościowych może osiągnąć w wyniku zamiany na akcje. Przepis ten stosuje się także odpowiednio do
wszystkich innych papierów wartościowych, z których wynika prawo lub obowiązek nabycia akcji spółki
publicznej.
Zgodnie z art. 89 uOfertPubl 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 w art. 69uOfertPubl;
Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazom, o których mowa powyżej, nie jest
uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem
przepisów innych ustaw.
Stosownie do art. 90 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przepisów rozdziału 4 tej ustawy
dotyczącego znacznych pakietów akcji spółek publicznych, za wyjątkiem art. 69 i art. 70 uOfertPubl oraz
art. 89 uOfertPubl w zakresie dotyczącym art. 69 tejże ustawy nie stosuje się w przypadku nabywania
akcji:


w trybie i na warunkach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 3 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi,



przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami, o których mowa
odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zadań
związanych z organizacją rynku regulowanego,



w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych przez
Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi oraz

Ponadto przepisów rozdziału 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, za wyjątkiem art. 69 i art.
70 oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt. 1 uOfertPubl - w zakresie dotyczącym art. 69 tejże, nie
stosuje się również w przypadku porozumień dotyczących nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego
głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, zawieranych dla
ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonania przez nich uprawnień
określonych w art. 84 i 85 ustawy oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425, art. 429 § 1 KSH
(art. 90 ust. 2 uOfertPubl).
E.

Ograniczenia wynikające z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorców obowiązek zgłoszenia zamiaru
koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), o ile łączny obrót
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia
przekracza równowartość 50 000 000 (pięćdziesiąt milionów) Euro. Przy badaniu wysokości obrotu bierze
się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i
pozostałych przedsiębiorców należących do grup zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma być przejęta
kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:
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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 Euro.

Zgodnie z treścią art. 15 stawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
1) jeżeli obrót przedsiębiorcy:


nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli,



którego akcje lub udziały będą objęte lub nabyte,



z którego akcji lub udziałów ma nastąpić wykonywanie praw,



nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 (dziesięć milionów) Euro.

Zwolnienia tego nie stosuje się w przypadku koncentracji, w wyniku których powstanie lub umocni się
pozycja dominująca na rynku, na którym następuje koncentracja (a contrario art. 18 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów).
2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży,
jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek
inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem
roku od dnia nabycia oraz że:


instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub



wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji.

odsprzedaży

całości

lub

części

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji finansowej może przedłużyć w
drodze decyzji termin, jeżeli udowodni ona, że odsprzedaż akcji nie była w praktyce możliwa lub
uzasadniona ekonomicznie przed upływem roku od dnia ich nabycia.
3) polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod
warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,
4) 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,
5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy
przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący
kontrolę lub przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy.
Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w
terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.
Sposób wyliczenia wysokości obrotu decydującego o konieczności zgłoszenia koncentracji do urzędu
antymonopolowego (Prezesa Urzędu Ochrony i Konkurencji) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 17
lipca 2007 roku w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących koncentracji (Dz.
U. 07.134.935). Rozporządzenie to w §3 wskazuje, iż obrót przedsiębiorców uczestniczących w
koncentracji oblicza się jako sumę przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym ze sprzedaży
produktów oraz sprzedaży towarów i materiałów, składających się na operacyjną działalność
przedsiębiorców, po odliczeniu udzielonych rabatów, opustów i innych zmniejszeń oraz podatku od
towarów i usług, a także innych podatków związanych z obrotem, jeżeli nie zostały odliczone,
wykazanych w rachunku zysków i strat sporządzonym na podstawie przepisów o rachunkowości. Sumę
przychodów powiększa się o wartość uzyskanych dotacji przedmiotowych.
Do momentu podjęcia decyzji przez Prezesa UOKiK lub do upływu terminu, w którym decyzja powinna ta
zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są zobowiązani do
wstrzymania się od dokonania koncentracji.
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Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 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.
Ponadto, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców
zamierzających dokonać koncentracji 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.

Prezes UOKiK, w drodze decyzji, zakazuje dokonania koncentracji, w wyniku, której konkurencja na rynku
zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na
rynku. Jednak w przypadku, gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności
przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo może ona wywrzeć
pozytywny wpływ na gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji.
Prezes UOKiK może uchylić powyższe decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za
które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie
spełniają określonych w decyzji warunków.
Jednakże, jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest
możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK 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, na którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem, że
decyzja taka nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji
karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym,
poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie dokonał koncentracji
bez uzyskania jego zgody.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze
decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 1 000 do 50 000 000 Euro, jeżeli,
choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 22 Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze
decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 500 do 10.000 Euro za każdy dzień
zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą
funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku
przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w
szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie
koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając
termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji
zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą
przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia
dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy.
Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub
podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia
w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy, a także w
okresie 5 lat od dnia 1 kwietnia 2001 roku - okoliczność naruszenia przepisów ustawy z dnia 24 lutego
1990 roku o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (tekst
jednolity: Dz. U. z 1999 roku Nr 52, poz. 547 ze zm.).
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Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli
koncentracji przedsiębiorstw

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji
zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli
koncentracji przedsiębiorców (Dz. UE. L 24/1, zwanego dalej Rozporządzenie dotyczące Koncentracji).
Rozporządzenie dotyczące Koncentracji zawiera uregulowania odnoszące się do tzw. Koncentracji o
wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które
przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami.
Rozporządzenie dotyczące Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany
struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji
Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:


zawarciu umowy,



ogłoszeniu publicznej oferty, lub



przejęciu większościowego udziału.

Zawiadomienie Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia dotyczącego Koncentracji można
również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania
koncentracji o wymiarze wspólnotowym.
Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:


łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji wynosi więcej
niż 5 000 000 000 Euro, oraz



łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego, z co najmniej dwu przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 000 000 Euro,

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


łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej
niż 2 500 000 000 Euro, oraz



w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 Euro,



w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 Euro, z czego łączny obrót co
najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 000 000
Euro, oraz



łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego, z co najmniej
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 Euro,

dwu

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.
Łączny obrót w rozumieniu Rozporządzenia dotyczącego Koncentracji obejmuje kwoty uzyskane przez
zainteresowane przedsiębiorstwa w poprzednim roku finansowym ze sprzedaży.
Uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku gdy instytucje kredytowe lub inne instytucje
finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje dotyczące
obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, czasowo
posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem że nie
wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań
konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa wyłącznie w celu
przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów
wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia.

3.2

3.2.1

OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

DATA I FORMA PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI AKCJI SERII B WRAZ Z PRZYTOCZENIEM
JEJ TREŚCI
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Akcje serii B są akcjami wydanymi wyłącznie uczestniczącym w przekształceniu wspólnikom spółki
SUNTECH sp. z o.o. (spółka przekształcana), którzy z dniem przekształcenia stali się akcjonariuszami
Emitenta.
Akcje spółki przekształconej nie są obejmowane przez dotychczasowych wspólników spółki
przekształcanej, gdyż zgodnie z 553 §3 KSH wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w
przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej z mocy prawa.
Podstawą wydania akcji Emitenta serii A i B są wskazane poniżej dokumenty.
W dniu 28 marca 2008 roku została podjęta uchwała Zgromadzenie Wspólników spółki SUNTECH sp. z o.
o. (znajdująca się w protokole sporządzonym przez notariusza Jacka Kuda z kancelarii notarialnej przy Al.
Jerozolimskich 99/3 w Warszawie (Rep. A nr 1719/2008) w sprawie przekształcenia spółki SUNTECH sp. z
o.o. w spółkę akcyjną pod firmą SUNTECH S.A. Wraz z uchwałą o przekształceniu wspólnicy
przekształcanej spółki uchwalili i podpisali statut spółki przekształconej, to jest statutu Emitenta.

Uchwała nr 02/03/2008
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
SUNTECH
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
w sprawie przekształcenia „SUNTECH” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie w spółkę akcyjną
Działając w oparciu o Plan przekształcenia Suntech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę
akcyjną przyjęty przez Zarząd w dniu 20 grudnia 2007 roku, uwzględniając fakt, że Spółka ma całkowicie
pokryty kapitał zakładowy oraz zatwierdzone sprawozdania finansowe za dwa ostatnie lata obrotowe,
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia co następuje:
1. Spółka Suntech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcana) przekształca się w
spółkę akcyjną pod firmą Suntech Spółka Akcyjna (spółka przekształcona).
2. Wysokość kapitału zakładowego spółki przekształconej wynosi 1.000 000 zł (jeden milion złotych) i
jest nie niższa niż kapitał zakładowy spółki przekształcanej. Ponadto wysokość kapitału zakładowego
spółki przekształconej jest niższa niż, ustalona przy wykorzystaniu metody aktywów netto, wycena
wartości spółki przekształcanej sporządzona dla celów przekształcenia na dzień 1 listopada 2007 roku
wynosząca 2.110.431,82 zł (słownie: dwa miliony sto dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści jeden
złotych osiemdziesiąt dwa grosze).
3. Wspólnikom, którzy nie będą uczestniczyć w spółce przekształconej zostanie wypłacona kwota
obliczona w sposób następujący:
4. 1.055,22 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia dwa grosze) (wartość
bilansowa 1 udziału wynikająca ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów
przekształcenia na dzień 20 grudnia 2007 roku) pomnożona przez liczbę udziałów posiadaną przez
danego wspólnika nie uczestniczącego w spółce przekształconej. Łączna kwota wypłat
przeznaczonych dla wspólników, którzy nie będą uczestniczyć w spółce przekształconej nie może
przekroczyć 211.043,18 zł (dwieście jedenaście tysięcy czterdzieści trzy złote osiemnaście groszy), to
jest kwoty większej niż 10% wartości bilansowej majątku spółki. W razie, gdy powyższe łączne
roszczenia wspólników nie uczestniczących w spółce przekształconej przekroczą wskazaną wyżej
kwotę 211.043,18 zł (dwieście jedenaście tysięcy czterdzieści trzy złote osiemnaście groszy)
przekształcenie nie dochodzi do skutku.
5. Nie jest przewidziane przyznanie osobiście żadnych praw wspólnikom spółki przekształconej.
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na brzmienie Statutu spółki
przekształconej, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. W stosunku do
projektu statutu spółki przekształconej stanowiącego załącznik do Planu przekształcenia Suntech
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, brzmienie Załącznika nr 1 do niniejszej
uchwały różni się:
7. charakterystyką przedmiotu działalności Spółki, która to zmiana podyktowana jest koniecznością
dostosowania zapisów do brzmienia obowiązującej „Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007”- na co
wszyscy wspólnicy wyrazili zgodę
8. brakiem uprawnień Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału
docelowego Spółki oraz brakiem innych postanowień dotyczących spraw związanych z kapitałem
docelowym - na co wszyscy wspólnicy wyrazili zgodę.
9. W skład zarządu spółki przekształconej wejdzie wszystkich czterech członków zarządu spółki
przekształcanej, to jest:
a) Piotr Ryszard Saczuk jako Prezes Zarządu,
b) Wojciech Sławomir Franczak jako Wiceprezes Zarządu,
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c) Andrzej Adam Saczuk jako Wiceprezes Zarządu,
d) Artur Jerzy Tomaszewski jako Wiceprezes Zarządu,
10. W skład Rady Nadzorczej przekształconej spółki wejdą następujące osoby:
e) Magdalena Katarzyna Saczuk jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej
f) Waldemar Stanisław Sielski jako Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
g) Juliusz Ryszard Madej jako Członek Rady Nadzorczej
h) Małgorzata Maria Franczak, jako Członek Rady Nadzorczej
i) Zbigniew Karpiński jako Członek Rady Nadzorczej”
Poniżej przedstawiono wyciąg ze Statutu Spółki SUNTECH Spółka Akcyjna stanowiącej załącznik do
niniejszej uchwały dotyczący kapitału zakładowego Emitenta:
§ 9.
1. Kapitał zakładowy wynosi 1.000.000,00 (jeden milion) złotych i dzieli się na 10.000.000 (dziesięć
milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu) groszy każda akcja, z czego:
a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru 00000001 do
numeru 05000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy) za każdą akcję, opłaconych
w całości majątkiem przekształcanej spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
b) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 05000001 do numeru
010000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję, opłaconych w całości
majątkiem przekształcanej Spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie.

3.2.2

DATA I FORMA PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI AKCJI SERII C WRAZ Z PRZYTOCZENIEM
JEJ TREŚCI

Kolejno w dniu 17 kwietnia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o
podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.033.300 zł (słownie: jeden milion trzydzieści trzy
tysiące trzysta złotych ) w drodze emisji 333.000 (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych
na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja (Rep. A nr
2986/2008) .
Objęcie akcji nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej, to jest poprzez złożenie przez Emitenta pisemnej
oferty objęcia akcji i jej przyjęcia na piśmie przez oznaczonego adresata, przy jednoczesnym wyłączeniu
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Poniżej przytoczono treść uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z dnia 17
kwietnia2008 roku.
„Uchwała nr 02/04/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2008 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, emisji akcji serii C oraz
„1.
Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.000.000 zł (jeden milion) złotych do kwoty
1.033.300 zł (jeden milion trzydzieści trzy tysiące trzysta złotych) to jest o kwotę 33.300 zł (trzydzieści
trzy tysiące trzysta złotych) w drodze emisji 333.000 (trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na
okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2.
Na zasadzie art. 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
pozbawia w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Uzasadnieniem wyłączenia prawa
poboru akcji nowej emisji serii C jest cel emisji akcji serii C, jakim jest zaoferowanie akcji serii C
kluczowym pracownikom Spółki i pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii C środków finansowych
potrzebnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.
Zaoferowanie pracownikom akcji serii C jest zgodne z przyjętym przez Spółkę programem motywacyjnym
dla pracowników.
3.
Akcje serii C zostaną pokryte w całości
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

wkładami

pieniężnymi

wniesionymi

przed

4.
Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2008 roku, tj. od
dywidendy za 2008 rok
5.

Akcje serii C zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej.
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6.
Cena emisyjna akcji serii C będzie równa wartości nominalnej i wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć
groszy) za jedną akcje.
7.
Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 6 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia
umów objęcia akcji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2008 roku.
8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

Poniżej przedstawiono wyciąg ze Statutu Spółki SUNTECH Spółka Akcyjna stanowiącej załącznik do
niniejszej uchwały dotyczący kapitału zakładowego Emitenta:
§ 9.
1. Kapitał zakładowy wynosi 1.033.300 zł (jeden milion trzydzieści trzy tysiące trzysta złotych) i dzieli
się na 10.333.000 (dziesięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda akcja, z czego:
a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru 00000001 do
numeru 05000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję, opłaconych w
całości majątkiem przekształcanej spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
b) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 05000001 do numeru
010000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję, opłaconych w całości
majątkiem przekształcanej Spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie.
c) 333.000 (trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru
00000001 do numeru 00333000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję,

3.2.3

DATA I FORMA PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI AKCJI SERII D WRAZ Z PRZYTOCZENIEM
JEJ TREŚCI

Kolejno w dniu 15 maja 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o
podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.033.300 zł (słownie: jeden milion trzydzieści trzy
tysiące trzysta złotych) do kwoty nie mniejszej niż 1.083.300 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt trzy
tysiące trzysta złotych) i nie większej niż 1.213.300 zł (słownie: jeden milion dwieście trzynaście tysięcy
trzysta złotych) to jest o kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i o kwotę
nie większą niż 180.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż
500.000 (słownie: pięćset tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)
każda akcja.
Objęcie akcji nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej, to jest poprzez złożenie przez Emitenta pisemnej
oferty objęcia akcji i jej przyjęcia na piśmie przez oznaczonego adresata, przy jednoczesnym wyłączeniu
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Poniżej przytoczono treść uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z dnia 15
maja 2008 roku.

„Uchwała nr 01/05/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 maja2008 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, emisji akcji serii D oraz zmiany Statutu i uchwalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki.
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w
Warszawie uchwala co następuje:
Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.033.300 zł (słownie: jeden milion trzydzieści trzy
tysiące trzysta) złotych do kwoty nie mniejszej niż 1.083.300 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt trzy
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tysiące trzysta) złotych i nie większej niż 1.213.300 zł (słownie: jeden milion dwieście trzynaście tysięcy
trzysta) złotych to jest o kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych i o kwotę
nie większą niż 180.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy)złotych w drodze emisji nie mniej niż
500.000 (słownie: pięćset tysięcy ) i nie więcej niż 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
Na zasadzie art. 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pozbawia w
całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji
nowej emisji serii D jest cel emisji akcji serii D, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii D
środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności
gospodarczej. Wielkość dokapitalizowania Spółki przekracza możliwości dotychczasowych jej
akcjonariuszy.
Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem
podwyższenia kapitału zakładowego.
Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2008 roku, tj. od dywidendy
za 2008 rok
Akcje serii D zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej.
Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 4 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do oznaczenia ceny
emisyjnej akcji nowej emisji serii D.
Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 6 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów
objęcia akcji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2008 roku.
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o
wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego
do rejestru sądowego - w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych.
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd w
formie aktu notarialnego oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, o którym
mowa w punkcie poprzednim.
Kolejno w dniu 14 lipca 2008 roku w kancelarii notarialnej Jacka Kuda– notariusza w Warszawie przy Al.
Jerozolimskich 99/3 (Rep A 4320/2008 ) Zarząd Emitenta w osobach:
Piotr Saczuk – Prezes Zarządu
Wojciech Franczak – Wiceprezes Zarządu
Andrzej Saczuk – Wiceprezes Zarządu
Artur Tomaszewski – Wiceprezes Zarządu
złożył wymagane stosownie do art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 § 2 KSH i art. 310 § 4 KSH
oświadczenie dotyczące dookreślenia kapitału zakładowego Emitenta:
OŚWIADCZENIE
W dniu 15 maja 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNTECH Spółka Akcyjna podjęło
uchwałę objętą Rep. A Nr 2714/2008 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty
1.033.300 zł (słownie: jeden milion trzydzieści trzy tysiące trzysta złotych) do kwoty nie mniejszej niż
1.083.300 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych) i nie większej niż
1.213.300 zł (słownie: jeden milion dwieście trzynaście tysięcy trzysta złotych) to jest o kwotę nie
mniejszą niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i o kwotę nie większą niż 180.000 zł
(słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy
złotych) i nie więcej niż 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
Uchwała, o której mowa w pkt. 1 powyżej stanowiła równocześnie zmianę statutu Spółki w ten sposób, że
kapitał zakładowy Spółki określono widełkowo, tzn. że wynosi nie mniej niż 1.083.300 zł (słownie: jeden
milion osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych) i nie więcej niż 1.213.300 zł (słownie: jeden milion
dwieście trzynaście tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na:
a)
5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru
00000001 do numeru 05000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję,
opłaconych w całości majątkiem przekształcanej spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
b)

5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00000001 do
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numeru 05000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję, opłaconych w
całości majątkiem przekształcanej Spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie.
c)
333.000 (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, serii C od numeru
00000001 do numeru 0333000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
d)
nie mniej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) i nie więcej niż 1.800.000 (słownie: jeden milion
osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć
groszy) złotych każda.
3.
Zarząd Spółki działając na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 k.s.h. oświadcza, że do
dnia zakończenia subskrypcji prywatnej tj. do dnia 30 czerwca 2008 roku zawarto 22 (słownie:
dwadzieścia dwie ) umowy objęcia akcji serii D, łącznie na 578.220 (słownie: pięćset siedemdziesiąt
osiem tysięcy dwieście dwadzieścia) sztuk akcji serii D. Biorąc to pod uwagę Zarząd oświadcza, że łączna
liczba akcji serii D objętych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały objętej
Rep. A 2714/2008 wynosi 578.220 (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia)
sztuk akcji a wysokość objętego w związku z przedmiotowym podwyższeniem kapitału
zakładowego wynosi 57.822 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia
dwa złote).
4. Zarząd Spółki działając na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 4 k.s.h. postanawia
dookreślić wysokość kapitału zakładowego wskazanego w §9 ust.1 Statutu Spółki na
kwotę 1.091.122 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa
złote), który po podwyższeniu dzieli się na:
a)
5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru
00000001 do numeru 05000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję,
opłaconych w całości majątkiem przekształcanej spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
b)
5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00000001 do
numeru 05000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję, opłaconych w
całości majątkiem przekształcanej Spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie.
c)
333.000 (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, serii C od numeru
00000001 do numeru 0333000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
d)
578.220 (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na
okaziciela serii D, od numeru 00000001 do numeru 0578220 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:
dziesięć groszy) każda.
5. W związku z powyższym zmianie ulega treść §9 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że zamiast
dotychczasowego otrzymuje on następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy wynosi 1.091.122 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia
dwa złote) i dzieli się na:
a)
5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru
00000001 do numeru 05000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję,
opłaconych w całości majątkiem przekształcanej spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
b)
5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00000001 do
numeru 05000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję, opłaconych w
całości majątkiem przekształcanej Spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie.
c)
333.000 (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, serii C od numeru
00000001 do numeru 0333000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
d)
578.220 (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na
okaziciela serii D, od numeru 00000001 do numeru 0578220 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:
dziesięć groszy) złotych każda.

3.2.4

WPROWADZENIE DO OBROTU

Kolejno w dniu 15 maja 2008 roku w kancelarii notarialnej Jacka Kuda– notariusza w Warszawie przy Al.
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Jerozolimskich 99/3 Rep. A 2714/2008Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o której mowa w
art. 27 ust 2 pkt.3 uOfertPubl, stanowiącą jednocześnie podstawę dematerializacji instrumentów
finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na podstawie
niniejszego Dokumentu Informacyjnego.
Poniżej przytoczono treść uchwały.
Uchwała nr 04/05/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii B i C oraz D a także PDA (praw do akcji) serii
D oraz dematerializacji akcji serii B, C i D oraz PDA serii D.
Działając na podstawie art. 12 pkt. 2 w związku z art. 5 ust. 1-5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (Dz.U. 184 1539 z poźn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala
się co następuje:
§1
Zgoda Walnego Zgromadzenia Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na :
a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B, C i D a także „Praw do Akcji” serii D (PDA serii D) do
obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect”, prowadzonym w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. numer
183 poz. 1538) przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW);
b) złożenie akcji Spółki serii B i C do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW);
c)

dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B, C i D oraz PDA serii D w rozumieniu przepisów
Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 183.1538 z późn .zm.).
§2
Upoważnienie dla Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
a) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które będą
zmierzały do wprowadzania akcji Spółki serii B, C i D a także „Praw do Akcji” serii D (PDA serii D) do
obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, prowadzonym w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r, o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
183.1538 z późn.zm.), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie.
b) złożenie akcji Spółki serii B i C do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW);
c)

podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu
dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B, C i D oraz PDA serii D, w tym w szczególności do

d) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie,
prowadzonym przez KDPW akcji serii B, C i D a także „Praw do Akcji” serii D (PDA serii D), stosownie
do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.183. 1538
z późn.zm).
§3
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

3.2.5

PODMIOT PROWADZĄCY REJESTR AKCJI EMITENTA
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Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu rejestracji akcji Emitenta będzie Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa. Od
momentu rejestracji Akcji Emitenta w KDPW nie będą one miały formy dokumentu. Akcje Emitenta będą
podlegały dematerializacji z chwilą ich rejestracji w KDPW na podstawie umowy, o której mowa w art. 5
ust. 3 uObroInstrFinans, zawartej przez Emitenta z KDPW.

3.3

OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE

Akcje Serii A, B, C, D są równe w prawie do dywidendy i uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat
z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2008.

3.4

WSKAZANIE PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I ZASAD ICH REALIZACJI

Akcje emitowane w ramach emisji serii B, C, D nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób, to jest nie
są uprzywilejowane, co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz co do podziału majątku w przypadku
likwidacji Emitenta. Natomiast akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób iż na
każdą akcję przypadają dwa glosy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Prawa i obowiązki związane z
instrumentami finansowymi są określone w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki, ustawie o
obrocie instrumentami finansowymi oraz w innych przepisach prawa.

3.4.1

PRAWA MAJĄTKOWE PRZYSŁUGUJĄCE AKCJONARIUSZOWI SPÓŁKI:

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:
▪ Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym,
zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty
akcjonariuszom (art. 347 KSH). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. 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 (art. 348 KSH). Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć
pod uwagę regulacje KDPW i GPW.
Emitent jest obowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, oraz
o terminach dnia dywidendy i terminie wypłaty, przesyłając niezwłocznie, lecz nie później niż 10 dni przed
dniem dywidendy uchwałę 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,
znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach.
Uczestnicy przesyłają do KDPW informacje o: wysokości środków pieniężnych, które powinny zostać
przekazane uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy; łącznej kwocie należnego podatku
dochodowego od osób prawnych, który powinien zostać pobrany przez Emitenta od dywidend
wypłacanych za pośrednictwem uczestnika; liczbie rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla
osób będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.
W dniu wypłaty Emitent obowiązany jest postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację
prawa do dywidendy. 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
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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.
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);
przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych. Akcjonariusz może
zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego
Zgromadzenia podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów; przepisu o konieczności
uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów 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; pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w
przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia.
▪ 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; Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.
▪ Prawo do zbywania posiadanych akcji i praw do akcji.
▪ 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 Kodeksu Spółek
Handlowych).

3.4.2

PRAWA KORPORACYJNE PRZYSŁUGUJĄCE AKCJONARIUSZOWI SPÓŁKI

Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce:
1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych) oraz prawo
do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Statut spółki
przewiduje uprzywilejowanie akcji serii A co do prawa głosu, w ten sposób, iż na każdą akcje przypadają
dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
2) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia
wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom
posiadającym co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 Kodeksu Spółek
Handlowych). We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego
obrady. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia
oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy
występujących z tym żądaniem (art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych).
3) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427
Kodeksu Spółek Handlowych. 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,
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b)

akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania
sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji nieme
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.
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.
4) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu
Spółek Handlowych na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału
zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w
drodze głosowania oddzielnymi grupami. Podczas wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami każdej
akcji (za wyjątkiem akcji niemych) przysługuje jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.
5) Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki
publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); uchwałę w tym przedmiocie
podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej
5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; jeżeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o
wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego
rewidenta do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia uchwały.
6) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w
szczególności zgodnie z art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych, podczas obrad Walnego Zgromadzenia
Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki,
jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad; 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
(art. 429 Kodeksu Spółek Handlowych).
7) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (art. 328 § 6
Kodeksu Spółek Handlowych). Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych, podmiot
prowadzący ten rachunek wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów
wartościowych, imienne świadectwo depozytowe. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji
uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą
być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych.
Warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej z siedzibą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem walnego
zgromadzenia, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji
zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Świadectwo zawiera:
a)

firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa;

b)

liczbę papierów wartościowych;

c)

rodzaj i kod papieru wartościowego;

d)

firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta;

e)

wartość nominalną papieru wartościowego;

f)
imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów
wartościowych;
g)
informację o istniejących ograniczeniach
ustanowionych na nich obciążeniach;
h)

datę i miejsce wystawienia świadectwa;

i)

cel wystawienia świadectwa;

j)

termin ważności świadectwa;

przenoszenia

papierów

wartościowych

lub

o

k)
w przypadku gdy poprzednio wystawione świadectwo, dotyczące tych samych papierów
wartościowych, było nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem terminu swojej
ważności - wskazanie, że jest to nowy dokument świadectwa;
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l)
podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa, opatrzony
pieczęcią wystawiającego.
8) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na
piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych).
9) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 Kodeksu
Spółek Handlowych). 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.
10) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie
tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).
11) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w
tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający
jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy
mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).
12) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd
odpisów uchwał (art. 421 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania
walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami 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, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i
zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników walnego
zgromadzenia. Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
13) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w
art. 486 i 487 Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie
wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. Jeżeli
powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się
rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu.
14) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów
dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku połączenia
spółek), w art. 540 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku przekształcenia Spółki).
15) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego
sporządzenia (art. 341 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych).
Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do
której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres
do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu
akcji na inną osobę wraz z datą wpisu.
16) 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 lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka
handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi
osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6
Kodeksu Spółek Handlowych).
17) 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 uOfertPubl osiągnął lub przekroczył
90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 82 uOfertPubl);
18) Prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub
przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 83 ustawy o ofercie publicznej). Takiemu
żądaniu są zobowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90 %
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzenia, 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 uOfertPubl, o
ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, co
najmniej 90 % ogólnej liczby głosów.
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19) Prawo do zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne i odwrotnie, z zastrzeżeniem obowiązujących
w tym zakresie przepisów prawa, Statut Emitenta, przewiduje, iż zamiana akcji na okaziciela na akcje
imienne jest niedopuszczalna.

3.5

OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH
DYWIDENDY W PRZYSZŁOŚCI

ZASAD

POLITYKI

EMITENTA,

CO

DO

WYPŁATY

Akcje serii: B, C, D są równe w prawach, co do dywidendy. Statut Spółki nie ustanawia żadnego
uprzywilejowania w tej kwestii oraz nie zawiera szczególnych postanowień dotyczących zasad podziału
zysku. Dywidenda wypłacana będzie w polskich złotych (PLN).
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. 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). Uprawnionymi do dywidendy za dany rok
obrotowy są akcjonariusze, którzy posiadają na swoim rachunku akcje na zakończenie dnia (to jest o
godzinie 24:00), który Walne Zgromadzenie określi w swojej uchwale, jako dzień ustalenia prawa do
dywidendy. Walne Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy.
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez
biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty dla nich. Zysk
rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Zgodnie z art. 347§2 KSH jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte,
zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. 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.
Statut Emitenta przewiduje możliwość wypłaty zaliczki na dywidendę. Wypłata zaliczki wymaga zgody
Rady Nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej
zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić
najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe
utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o
niepokryte straty i akcje własne (art. 349 §2 KSH).
Warunki i termin przekazania dywidendy, w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie decyzję o jej
wypłacie, ustalane będą zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych.
Zgodnie z §91 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do
dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz terminie
wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 91 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia
prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać, co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy
będzie następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy przysługującej
akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej zgodnie z §97 Szczegółowych
Zasad Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie, przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków
na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku
bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku
uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki akcjonariuszy.
Polityka dywidendy Emitenta będzie zgodna z zasadami, mającymi zastosowanie do wypłat dywidendy
przez spółki publiczne. Warunki wypłaty dywidendy będą ustalone przez Zarząd Emitenta w porozumieniu
z KDPW. Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb
inwestycyjnych Spółki, jej zapotrzebowania na środki finansowe oraz wymogów adekwatności kapitałowej
obowiązujących firmy inwestycyjne. Ustalenie terminów w związku z wypłatą dywidendy oraz operacja
wypłaty dywidendy jest przeprowadzana zgodnie z regulacjami KDPW.
Emitent nie przewiduje wypłaty dywidendy przez okres dwóch następnych lat.

3.6

INFORMACJE
O
ZASADACH
OPODATKOWANIA
DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH
Z
POSIADANIEM I OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI OBJĘTYMI DOKUMENTEM
INFORMACYJNYM, W TYM WSKAZANIE PŁATNIKA PODATKU
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OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU DYWIDENDY

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się
według następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.00.14.176 z późn. zm.):
- podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy,
- przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w
art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych),
- podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych),
- płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z przypadającej
do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, sformułowanym w piśmie z dnia 5 lutego 2002r.
skierowanym do KDPW, płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów
wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda.

3.6.2

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z DYWIDENDY PRZEZ OSOBY PRAWNE

W przypadku akcjonariusza będącego podatnikiem na gruncie Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o
podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1992 Nr 21, poz. 86), dywidenda wypłacana przez
Spółkę akcyjną stanowi, zgodnie z art. 7 Ustawy, przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach
określonych w art. 22 Ustawy. Stosownie do art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
podatek dochodowy od przychodów z dywidend wypłacanych przez osoby prawne mające siedzibę lub
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.
Zwalnia się od podatku dochodowego dochody z dywidend, jeżeli spełnione są łącznie następujące
warunki:
1) wypłacającym dywidendę jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) uzyskującym przychody z dywidend jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 15% udziału w kapitale
zakładowym spółki, o której mowa w pkt 1,
4) odbiorcą przychodów z dywidend jest:
a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo
b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.
Zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca przychody
z dywidend wypłacanych przez osoby prawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej posiada akcje spółki wypłacającej te należności w wysokości, określonej w pkt 3, nieprzerwanie
przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat
nieprzerwanego posiadania akcji, w wysokości określonej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą przychody z
tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych przychodów. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania
akcji, w wysokości określonej w pkt 3 powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której
mowa w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od przychodów z
dywidend wypłacanych przez spółkę mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy
skorzystała ze zwolnienia. Zasady opisane powyżej stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółki, które dokonują wypłat
należności z tytułów dywidend są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania wypłaty,
zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z
właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie
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z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów
podatkowych, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółka zobowiązana jest do
przekazania kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano
podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwego
według siedziby podatnika, a w przypadku podatników nie mających siedziby lub zarządu na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego
właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Spółka jest obowiązana przesłać podatnikom
mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej informację o wysokości pobranego
podatku a podatnikom niemającym siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz
urzędowi skarbowemu informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku – sporządzone według
ustalonego wzoru.

3.6.3

OPODATKOWANIE OSÓB PRAWNYCH W ZWIĄZKU Z DOCHODEM UZYSKANYM ZE
ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę
pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania
przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze
sprzedaży papierów wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na
zasadach ogólnych.
Zgodnie z art. 25 ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały
papiery wartościowe, 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.

3.6.4

OPODATKOWANIE OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z DOCHODEM UZYSKANYM ZE
ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

Dochody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych
lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego
zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną 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, podlegają opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód. Stawka podatku wynosi 19%.
Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych
instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych
tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest:
- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a
kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1
pkt. 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,
- różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych,
o których mowa w art. 3 pkt. 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a,
- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów
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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, kreślonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt. 1 lub
art. 23 ust. 1 pkt. 38,
- różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na
podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym.
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w
art. 45 ust. 1a pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w
roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia
pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z
odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów
(akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład
niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny
podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 ustawie 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.

3.6.5

OPODATKOWANIE DOCHODÓW (PRZYCHODÓW) PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na
podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego w przypadku, gdy
kwoty związane z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych,
którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli:
- 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).
Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych
udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione
postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą
Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej.
W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania
dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są
postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw
podatkowych.
Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie
stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo
niedobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca
siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji),
wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art.
30a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej
z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest
możliwe, pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji.
Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z art. 22 ust.4 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:
a)
wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest
spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych, o których mowa w lit. a, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
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Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
c)
spółka, o której mowa w lit.b, posiada bezpośrednio nie mniej niż 15 %udziałów (akcji) w kapitale
spółki, o której mowa w lit.a,
d)
odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych jest:
▪ spółka, o której mowa w lit.b, albo
▪ zagraniczny zakład spółki, o której mowa w lit.b.

3.6.6

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku (Dz.U.04.142.1514 z późn. zm.) o podatku od spadków 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:
- 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 Rzeczypospolitej
Polskiej.
Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa
lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy
darczyńcą i obdarowanym. W celu uzyskania szczegółowych informacji akcjonariusz powinien zasięgnąć
porady doradcy podatkowego.

3.6.7

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Zgodnie z art. 9 pkt. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych
(Dz.U.07.68.450 z późn. zm) sprzedaż maklerskich instrumentów finansowych firmom inwestycyjnym,
bądź za ich pośrednictwem, oraz sprzedaż tych instrumentów dokonywana w ramach obrotu
zorganizowanego, czyli dokonywanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym
albo w alternatywnym systemie np. NewConnect (art. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi) zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych.
W innych przypadkach zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od
czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art.
7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4
pkt. 1 wskazanej ustawy, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności
cywilnoprawnych w terminie 14 (czternaście) dni od dokonania transakcji.
Odpowiedzialność płatnika podatku
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
05.8.60 z późn. zm.) płatnik który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od
podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu - odpowiada za
podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim
majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika
nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie
został pobrany z winy podatnika.
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4.1

DANE O EMITENCIE

NAZWA (FIRMA), FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES EMITENTA WRAZ
Z
NUMERAMI
TELEKOMUNIKACYJNYMI,
IDENTYFIKATOR
WEDŁUG
WŁAŚCIWEJ
KLASYFIKACJI STATYSTYCZNEJ ORAZ NUMER WEDŁUG WŁAŚCIWEJ IDENTYFIKACJI
PODATKOWEJ

Firma Spółki:

Suntech Spółka Akcyjna

Siedziba/kraj siedziby/adres:

Warszawa/ Polska/ Puławska 107, Warszawa

Nr telefonu/ faksu:

tel.. +48 (0-22) 507-92-00
fax. +48 (0-22) 507-92-01

Adres strony internetowej:

www.suntech. pl

Adres poczty elektronicznej:

firma@suntech.pl

Sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Warszawie
Krajowego Rejestru Sądowego

Data rejestracji w KRS:

14 kwietnia 2008 roku

Nr KRS:

0000303450

Nr REGON:

011325771

NIP:

113-01-16-894

4.2

XIII

Wydział

Gospodarczy

WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA

Czas trwania Emitenta zgodnie z treścią jego Statutu (§ 2 ust.3 ) jest nieoznaczony.

4.3

WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY
EMITENT

Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczególności na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych.
Emitent powstał w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną
stosownie do przepisów art. 551-570 KSH oraz art. 577-580 KSH. Wcześniej tj. przed przekształceniem
Emitent działał jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

4.4

WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO
REJESTRU, A W PRZYPADKU, GDY EMITENT JEST PODMIOTEM, KTÓREGO UTWORZENIE
WYMAGAŁO UZYSKANIE ZEZWOLENIA – PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, ZE
WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ

Postanowienie o wpisie Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydał w dniu
14 kwietnia 2008 roku Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego (sygn. akt sprawy WA XIII NS-REJ.KRS/006903/08/562).
Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS
0000303450.
Dla utworzenia Emitenta nie było wymagane uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.
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KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA

HISTORIA POWSTANIA EMITENTA

Poprzednik prawny Emitenta tj. spółka SUNTECH spółka z ograniczona odpowiedzialnością została
zawiązana 27 września 1995 roku przed notariuszem Januszem Rudnickim w Warszawie (Rep A
2969/95). Od chwili zawiązania w/w Spółki umowa była zmieniana sześciokrotnie. Cztery ze zmian były
spowodowane podwyższaniem kapitału zakładowego.
Spółka została wpisana do rejestru handlowego RHB pod nr 45181, kolejno w dniu 19 listopada 2001
roku została przerejestrowana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000062787
Pierwotna nazwa Poprzednika prawnego Emitenta brzmiała SUNTECH Systemy Komputerowe sp. z o. o.
Nazwa Spółki na SUNTECH sp.
z o. o. została zmieniona na podstawie stosownej uchwały
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podjętej w dniu 28 sierpnia 1997 roku (Rep. A 2618/1997).
Siedzibą Emitenta od momentu zawiązania do chwili obecnej jest Warszawa.
W chwili zawiązywania poprzednika prawnego Emitenta udziały zostały objęte przez Juliusza Madeja –
102 udziały o wartości nominalnej 50,00 PLN, czyli o łącznej wartości nominalnej 5.100,00 PLN, Piotra
Saczuka - 49 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN zł, czyli o łącznej wartości nominalnej 2.450,00
PLN zł oraz Wojciecha Franczaka - 49 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN, czyli łącznie 2.450,00
PLN. Łącznie kapitał zakładowy Spółki w chwili jej zawiązywania wynosił na 10.000,00 PLN i dzielił się na
200 równych i niepodzielnych udziałów.
Do pierwszego zarządu Emitenta zostali powołani Wojciech Franczak jako Prezes Zarządu, Piotr Saczuk –
Członek Zarządu oraz Krystyna Fórmaniak - Członek Zarządu
Kapitał zakładowy spółki SUNTECH sp. z o. o. był podwyższany czterokrotnie.
Na podstawie uchwały z dnia 28 sierpnia 1997 roku zaprotokołowanej przez notariusz Jolantę Barej w
Warszawie (Rep. A 2618/1997) Spółka SUNTECH sp. z o. o. połączyła się ze spółką Multi Vision Systems
sp. z o. o.. Połączenie nastąpiło w trybie art. 283 kh tj. połączenie przez przejęcie. Kapitał zakładowy
poprzednika prawnego Emitenta został podwyższony o kwotę 90.000,00PLN, tj. do kwoty 100.000,00PLN
poprzez wydanie nowych 1800 udziałów o wartości nominalnej 50,00PLN, objętych przez wspólników
przejmowanej spółki tj. Multi Vision Systems sp. z o. o.
Od chwili rejestracji Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS umowa Spółki była zmieniana dwukrotnie.
Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 11 lutego 2005 roku,
zaprotokołowanej przez notariusz Jolantę Barej ( Rep A 751/2005). Najważniejsze zmiany dotyczyły
zmiany przedmiotu działalności Spółki, możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty
5.000.000,00PLN do 31 grudnia 2015 roku w ramach dotychczasowych postanowień umowy oraz
upoważnienie Zarządu do wypłaty dywidendy zaliczkowej.
Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13 listopada 2006 roku,
zaprotokołowanej przez notariusz Elżbietę Barej -Magiera (REP. A 7659/2006) zmieniono przedmiot
działalności Spółki.
W dniu 28 marca 2008 roku została podjęta uchwała Zgromadzenie Wspólników spółki SUNTECH sp. z o.
o. (znajdująca się w protokole sporządzonym przez notariusza Jacka Kuda z kancelarii notarialnej przy Al.
Jerozolimskich 99/3 w Warszawie (Rep. A nr 1719/2008) w sprawie przekształcenia spółki SUNTECH sp. z
o.o. w spółkę akcyjną pod firmą SUNTECH S.A. Wraz z uchwałą o przekształceniu wspólnicy
przekształcanej spółki uchwalili i podpisali statut spółki przekształconej, to jest statutu Emitenta.
Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 14 kwietnia 2008 roku wpisał
przekształcenie spółki SUNTECH sp. z o.o. w spółkę akcyjną pod firmą: SUNTECH Spółka Akcyjna.
W dniu 17 kwietnia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o
podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.033.300 zł (słownie: jeden milion trzydzieści trzy
tysiące trzysta złotych) w drodze emisji 333.000 (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na
okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
Objęcie akcji nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej, to jest poprzez złożenie przez Emitenta pisemnej
oferty objęcia akcji i jej przyjęcia na piśmie przez oznaczonego adresata, przy jednoczesnym wyłączeniu
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Kolejno w dniu 15 maja 2008 roku podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta z
kwoty 1.033.300 zł (słownie: jeden milion trzydzieści trzy tysiące trzysta) złotych do kwoty nie mniejszej
niż 1.083.300 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta) złotych i nie większej niż
1.213.300 zł (słownie: jeden milion dwieście trzynaście tysięcy trzysta) złotych to jest o kwotę nie
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mniejszą niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych i o kwotę nie większą niż 180.000 zł
(słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy)złotych w drodze emisji nie mniej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy)
i nie więcej niż 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o
wartości nominalnej 0,10 zł D. Podwyższenie to zostało już zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców
KRS.
Emitent jest akcjonariuszem spółki Billnet S.A. z siedzibą w Warszawie.
Billnet S.A. z siedzibą w Warszawie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000064687.
Poprzednio zarejestrowana w rejestrze handlowym pod nr RHB 60827
Spółka Billnet S.A. z siedzibą została zawiązana jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na
podstawie stosownego aktu zawiązania zawartego 8 maja 2000 roku. Akt notarialny umowy spółki
sporządziła notariusz Jolanta Barej w Warszawie (Rep. A 2388/2000). Pierwotna nazwa spółki to
BillNet.com sp. z o. o. W chwili zawiązania spółki kapitał zakładowy wynosił 10.000,00 PLN i dzielił się na
100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00PLN objętych w ten sposób, że
Spółka SUNTECH sp. z o. o. objęła 18 udziałów, Piotr Saczuk - 18 udziałów, Andrzej Szczuk – 18,
Wojciech Franczak -10 udziałów, Artur Tomaszewski – 18 udziałów, Krzysztof Nowiński- 6 udziałów,
Paweł Boksa - 4 udziały.
W dniu 23 listopada 2000 roku przed notariuszem Wiktorem Bołdakiem z kancelarii w Warszawie podjęta
została uchwała o przekształceniu spółki BillNet. COM sp. z o. o. w spółkę akcyjną pod firmą: Billnet S.A.
Jednocześnie wspólnicy spółki przekształcanej wypełnili wszystkie wymagane przez kodeks handlowy (art.
494 kh) czynności, w szczególności złożyli wymagane oświadczenia o przystąpieniu do spółki
przekształconej oraz o objęciu wydawanych w związku z przekształceniem akcji spółki akcyjnej.
Sprawozdanie wspólników spółki przekształcanej co do wartości aportu do Spółki Akcyjnej jakim był
majątek przekształcanej spółki z o. o. zostało zbadane przez biegłych rewidentów wyznaczonych przez
sąd rejestrowy.
Na dzień sporządzania niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent posiada 48 akcji serii A, 5.292
akcji serii B, 2.500 akcji serii C i 1.000 akcji serii D spółki Billnet S.A. stanowiących łącznie 57,04% w
kapitale zakładowym tejże Spółki.

4.5.2

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W HISTORII SPÓŁKI

Rok

Wydarzenia

1995

Zawiązanie Spółki Suntech Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Spółka została założona przez
trzy osoby fizyczne: Piotra Saczuka, Wojciecha Franczaka oraz trzeciego udziałowca. Kapitał
zakładowy Spółki wynosił 10.000,00 PLN. W pierwszej fazie działalności Spółka prowadziła
działalność w zakresie produkcji systemów informatycznych dla bankowości elektronicznej

1995

Zakończenie rozwoju
TeleKonto Plus

1996

Trzeci udziałowiec odsprzedaje udziały pozostałym wspólnikom

1996

Zmiana nazwy Spółki z Suntech Systemy Komputerowe Sp. z o.o. na Suntech Sp. z o.o.

1997

Podwyższenie kapitału zakładowego w związku z połączeniem ze Spółką Multi Vision
Systems Sp. z o.o. Połączenie nastąpiło w poprzez przejęcie a kapitał zakładowy został
podwyższony o kwotę 90.000,00 PLN. Nowe udziały zostały objęte przez wspólników
przejmowanej Spółki. Po połączeniu struktura własnościowa rozszerzyła się o dwóch
udziałowców: Andrzeja Saczuka i Artura Tomaszewskiego

1997

Wdrożenie systemu Network Inventory dla stołecznego operatora sieci energetycznejSTOEN

1999

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 30.000,00 PL do kwoty 130.000,00 PLN.
Podwyższenie nastąpiło ze środków własnych Spółki i przeznaczono na ten cel część
osiągniętego zysku za rok 1998

1999

Wprowadzenie systemu Billing dla operatorów telekomunikacyjnych – umowa z Tel-Energo
na wdrożenie systemu billingowego

pierwszego

produktu

w

zakresie

bankowości

elektronicznej

-
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2000

Podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 620.000,00 PLN w drodze emisji 12.400
udziałów. Po podwyższeniu każdy ze wspólników posiadał po 3.750 udziałów

2000

Wprowadzenie produktu Network Inventory dla rynku telekomunikacyjnego– umowa z
Telbank na wdrożenie systemu Network Inventory

2001

Podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 250.000,00 PLN tj. do kwoty 1.000.000,00
PLN. W wyniku tego podwyższenia kapitał Spółki wynosił 1.000.000,00 PLN.

2001

Powołanie i rejestracja spółki zależnej – Billnet S.A.

2001

Pierwsze wdrożenia u największych krajowych operatorów (Tier1) - TP S.A. oraz Polkomtel

2002

Wdrożenie systemu Billing w TK Telekom

2003

Zmiana adresu siedziby Spółki i jej przeniesienie na ul. Puławską 107, 02-595 Warszawa,
gdzie znajduje się do dziś

2003

Wprowadzenie nowych technologii i rozwój nowej generacji produktów - .NET oraz ESRI GIS

2004

Wdrożenie systemu Billing i CRM dla firmy Sferia

2005

Wprowadzenie do oferty nowych produktów: Billing, CRM, Network Inventory
operatorów Triple/Quad Play; Wdrożenie systemu Network Inventory w Aster

2006

Wdrożenie systemów Billing, CRM oraz Workflow w Vectra S.A.

2006

Wdrożenie systemu Workflow - Orange Polska

2007

Uzyskanie dofinansowania na projekt Real-Time Billing z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego; opracowanie zagranicznej wersji produktów

2007

Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu oferty prywatnej akcji i debiucie na NewConnect

2008

Wdrożenie Network Inventory dla NASK

2008

Rejestracja przekształcenia w spółkę akcyjną – Suntech S.A, dnia 14 kwietnia 2008 r.

2008

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C (zarejestrowane w sądzie
dnia 18 kwietnia)

2008

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.

4.6

dla

OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH EMITENTA
ORAZ ZASAD ICH TWORZENIA

Kapitał zakładowy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, to jest po
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego na skutek emisji akcji serii D, wynosi 1.091.122.000 zł
(milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa złote) i dzieli się na 10.911.220 (dziesięć
milionów trzydzieści dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia ) akcji, w tym:


5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) za akcję,



5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) za każdą akcję,



333.000 (trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, serii C o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję,



578.220 (pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela,
serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za akcje.
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W Spółce tworzy się następujące kapitały:


Kapitał zakładowy,



Kapitał zapasowy,



Kapitał rezerwowy.

Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych oraz na podwyższenie kapitału
zakładowego. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów zysku do podziału. Odpisu na kapitał zapasowy
można zaniechać, jeżeli wartość tego kapitału będzie równa połowie wartości kapitału zakładowego.
Walne Zgromadzenie może tworzyć w Spółce kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat
wydatków, zwłaszcza na umorzenie akcji, a także inne fundusze celowe.
Na dzień bilansowy 31.12.2007 r. wysokość i struktura kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta
została przedstawiona w poniższej tabeli.
Tabela 2. Wysokość kapitału własnego Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31.12.2007 r.
L.p.

Określenie funduszu

Kwota w zł

1

Kapitał zakładowy

2

Kapitał zapasowy

3

Kapitał rezerwowy

4

Kapitał z aktualizacji wyceny

0,00

5

Zysk (strata) z lat ubiegłych

-204 158,49

6

Wynik netto bieżącego okresu
Razem kapitały własne

1 000 000,00
0,00
544 578,94

1 178 893,27
2 519 313,72

Źródło: Skonsolidowane, badane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Suntech S.A.

4.7

INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Cały kapitał zakładowy Emitenta został opłacony.
Wszystkie akcje Emitenta serii A i B zostały w całości opłacone majątkiem przekształcanej spółki
SUNTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Akcje Emitenta serii C, D zostały opłacone w całości wkładami gotówkowymi.

4.8

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU
REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEŃ Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z
OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI
AKCJI, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW OBLIGATARIUSZY DO NABYCIA
TYCH AKCJI

Spółka nie przewiduje zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z
obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.

4.9

WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE - NA
PODSTAWIE STATUTU PRZEWIDUJĄCEGO UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZANIA
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 Spółki nie przewiduje upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w
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ramach kapitału docelowego. W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki nie może być w tym
trybie podwyższony w terminie ważności Dokumentu Informacyjnego.

4.10 WSKAZANIE, NA JAKICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SĄ LUB BYŁY
NOTOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z
NIMI KWITY DEPOZYTOWE

Instrumenty finansowe Emitenta, jak również wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe nie są i nie
były dotychczas notowane na jakimkolwiek rynku instrumentów finansowych.

4.11 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
Podmiotami powiązanymi z Emitentem są:
- BillNet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest
instalacja i wdrażanie programów i systemów komputerowych oraz projektowanie, produkcja i sprzedaż
programów komputerowych, udział Emitenta w kapitale zakładowym wynosi 57,04%, udział Emitenta w
ogólnej liczbie głosów wynosi 57,04%.
- Suntech Internet spółka z o. o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, Wspólnikami Spółki posiadającymi
po jednym udziale każdy są: Jacek Gajewski, Piotr Saczuk, Andrzej Saczuk , Wojciech Frantczak , ALCAT
COMMUNICATIONS WARSAW sp. z o. o.. Spółka pierwotne była wpisana do rejestru handlowego pod nr
RHB 44095, Spółka została przerejestrowana do rejestru przedsiębiorców KRS jako spółka w likwidacji w
dniu 23 lipca 2002 roku pod nr KRS 0000124122.Emitent nie posiada udziałów w kapitale zakładowym i
ogólnej liczbie głosów Suntech Internet spółka z o. o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie. Emitent jest
jedynie powiązany osobowo w ten sposób, że członkowie zarządu Emitenta są udziałowcami Suntech
Internet spółka z o. o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie. Faktycznie spółka Suntech Internet spółka z
o. o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.
- Telecomnications Consulting Franczak, Saczuk Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem
działalności Spółki jest świadczenie usług zarządzania na rzecz Emitenta. Emitent nie jest wspólnikiem
Telecomnications Consulting Franczak, Saczuk Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie. Ze względu na
okoliczność, iż ten podmiot powiązany jest spółką osobową Emitent nie posiada udziału w kapitale
zakładowym tej spółki i ogólnej liczbie głosów. Emitent jest jedynie powiązany z nią w ten sposób, że
członkowie zarządu Emitenta są wspólnikami Telecomnications Consulting Franczak, Saczuk Spółka Jawna
z siedzibą w Warszawie.
- Suntech Technologies, Inc. z siedzibą w Atlanta stan Georgia spółka prawa amerykańskiego, zawiązana
12 sierpnia 2008 roku. Wszystkie akcje tej spółki objął Emitent. Została ona założona w celu prowadzenia
sprzedaży systemów Suntech na rynkach amerykańskich. Członek Zarządu Emitenta p. Wojciech
Franczak pełni funkcje w organach tej Spółki.
Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład
zarządu Emitenta zachodzą powiązania
organizacyjne tego typu, że są to jednocześnie wspólnicy spółek powiązanych z Emitentem tj. Spółki
Suntech Internet Sp. z o. o. likwidacji Telecomunications Consulting Franczak, Saczuk, Spółka Jawna
oraz BillNet S.A..
Jednocześnie członkowie Zarządu Emitenta są głównymi akcjonariuszami spółki posiadającymi powyżej
23% kapitału zakładowego spółki każdy. Łącznie członkowie Zarządu Emitenta posiadają 93,31 %
kapitału zakładowego Spółki. Dwie Członkinie Rady Nadzorczej tj. pani Magdalena Saczuk i Małgorzata
Franczak są żonami członków Zarządu odpowiednio pana Andrzeja Saczuka i Wojciecha Franczaka.
Ostatnio powołany jako szósty członek Zarządu Pan Marcin Duszyński jest Prezesem Zarządu
Autoryzowanego Doradcy.
Ponadto Autoryzowany Doradca powiązany jest kapitałowo z Emitentem w ten sposób, iż Autoryzowany
Doradca jest posiadaczem akcji serii D Emitenta w ilości stanowiącej ok. 0,14 % całości kapitału
zakładowego Emitenta.
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4.12 PODSTAWOWE INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB
USŁUGACH, WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ
UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG ALBO, JEŻELI
JEST TO ISTOTNE, POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG W
PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA, W
PODZIALE NA SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

4.12.1 OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
Suntech specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu zaawansowanych
dedykowanych dla operatorów telefonii komórkowej, wirtualnych,
szerokopasmowych.

systemów informatycznych
triple play 2, oraz usług

Spółka jest wiodącym producentem oprogramowania klasy BSS / OSS 3, czyli rozwiązań wspierających
działalność operacyjną i biznesową operatorów telekomunikacyjnych. Rozwiązania Suntech obejmują
strategiczne funkcje w zakresie obsługi i rozliczania klientów, rozliczeń międzyoperatorskich,
inwentaryzacji (paszportyzacji), zarządzania i planowania rozwoju sieci telekomunikacyjnej oraz
zarządzania procesami biznesowymi.
Oprogramowanie Suntech tworzone jest przez zespół wysokiej klasy specjalistów przy współpracy z
czołowymi krajowymi ośrodkami naukowymi oraz międzynarodowymi organizacjami odpowiedzialnymi za
standaryzację rozwiązań.
Systemy Suntech projektowane są w oparciu o koncepcję NGOSS (New Generation Operating Support
System) opracowaną przez Telemanagement Forum. Produkty Suntech zostały wdrożone i są
eksploatowane przez liderów polskiego rynku telekomunikacyjnego (m.in. Orange, PlusGSM), jak i
największych operatorów triple play (Aster, Vectra).
Suntech wdrożył swoje systemy wśród liderów polskiego rynku telekomunikacyjnego m.in. Polskiej
Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. (operatora sieci Orange), Polkomtel S.A. (operatora sieci Plus
GSM), jak również u największych operatorów sieci kablowych typu triple play takich jak: Aster Sp. z
o.o., Vectra S.A. Ponadto Spółka realizowała projekty dla Telekomunikacji Polskiej Sp. z o.o., Netii S.A.,
Sferii S.A., Telekomunikacji Kolejowej Sp. z o.o. oraz NASK. Na swoim koncie Spółka ma około
siedemdziesięciu zrealizowanych wdrożeń.

4.12.2 STRUKTURA PRZYCHODÓW WEDŁUG RODZAJU
Podstawowe źródła przychodów Spółki pochodzą ze sprzedaży, wytwarzanych przez Suntech,
nowoczesnych systemów informatycznych, wspierających kluczowe obszary działalności operatorów sieci
telekomunikacyjnych. Na przychody według rodzaju składają się:


Sprzedaż licencji własnych udzielanych klientom na korzystanie z produktów Spółki. Licencje
sprzedawane są zarówno do nowo pozyskanych operatorów jak i obecnych klientów wraz z
rozwojem ich potrzeb. Ze względu na powtarzalność sprzedaży licencji na ten sam produkt przy
minimalnym wzroście kosztów własnych, wzrost poziomu ich sprzedaży ma bezpośredni wpływ
na wzrost zyskowności Spółki.



Sprzedaż usług wdrożeniowych - obejmuje doradztwo, zaawansowane analizy procesów
biznesowych, przystosowanie oprogramowania do potrzeb klienta, instalację i integrację, migrację
danych oraz szkolenia. Sprzedaż specjalistycznych usług wdrożeniowych, jest każdorazowo ściśle
powiązana ze sprzedażą produktu.



Sprzedaż usług serwisu systemów - opłaty z tytułu standardowego serwisu stanowią pewien
procent wartości sprzedanych licencji i są powtarzalnym stałym źródłem przychodów.
Standardowy serwis obejmuje usuwanie błędów oraz usterek występujących w trakcie
eksploatacji systemów. Dodatkowo oferowane są płatne rozszerzone opcje serwisowe - serwis
24h, aktualizacja oprogramowania, wsparcie w zakresie administrowania systemami. Serwis
systemów jest w praktyce obligatoryjną częścią każdej sprzedaży oprogramowania Spółki.



Outsourcing systemów - polega na udostępnieniu systemów w oparciu o stałe ryczałtowe opłaty
za dzierżawę licencji oraz usługi wdrożeniowe i serwisowe. Taki model zwiększa dostępność

2

W telekomunikacji usługa, która łączy w jednym pakiecie Internet, telefon i telewizję. Usługa Triple play oferowana jest przez
operatorów telewizji kablowej oraz operatorów telekomunikacyjnych.
3

BSS/OSS – Business Support Systems/Operations Support Systems.
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rozwiązań Spółki w segmencie rynku mniejszych klientów, ponieważ eliminuje wstępne, wysokie
nakłady inwestycyjne i rozkłada je na większą liczbę długookresowych płatności.
Spółka korzysta również z dotacji z tytułu prowadzonych prac badawczo rozwojowych - w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do roku 2013. Dotacje księgowane są jako przychody
pozaoperacyjne.
Pod względem struktury przychodów, dominującą część stanowią przychody z tytułu sprzedaży licencji na
produkty własne oraz usług wdrożeń, które na koniec 2007 roku stanowiły 74,3% wszystkich przychodów
ze sprzedaży. Drugim pod względem wielkości źródłem przychodów Spółki są wpływy z tytułu serwisu i
nadzoru. Ich udział wynosił w roku 2007 około 20,19%. Pozostałe 5,49% wszystkich przychodów ze
sprzedaży w roku 2007 stanowiły przychody z tytułu outsourcingu systemów.
W 2007 r. w porównaniu do roku poprzedniego znacząco wzrosły przychody z tytułu dotacji ze środków
publicznych na projekty badawczo-rozwojowe, które wyniosły odpowiednio 11 tys. PLN i 955 tys. zł.
Dotacje wykorzystywane są na rozwój posiadanej technologii i oferty produktowej Spółki.
W następnych latach, w związku z pozyskiwaniem nowych klientów oraz rozszerzaniem zakresu wdrożeń
u obecnych klientów, sprzedaż licencji oraz usług wdrożeniowych powinna nadal dynamicznie wzrastać. W
roku 2008 zakłada się dynamiczny wzrost przychodów z tytułu opłat serwisowych. Wysoka dynamika tych
przychodów jest pochodną coraz większej liczby zrealizowanych i zakończonych wdrożeń i przyczyni się
do dalszego wzrostu rentowności operacyjnej Spółki.

4.12.3 PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE PRZEZ SPÓŁKĘ
Rysunek 1. Matryca struktury produktów telekomunikacyjnych Suntech

Źródło: Dane Spółki

Spółka oferuje trzy główne linie produktowe dla sektora telekomunikacyjnego: Billing&CRM, Network
Inventory oraz Business Process Management (Workflow).
Billing & CRM – nowoczesna platforma informatyczna, kompleksowo wspierająca działalność operatorów
telekomunikacyjnych w zakresie pozyskiwania, obsługi i rozliczania klientów operatora oraz
wspomagająca rozliczenia międzyoperatorskie. Rozwiązanie posiada skalowalną i otwartą architekturę,
zapewniającą elastyczne dostosowanie się do specyficznych wymagań operatorów. Produkt umożliwia
obsługę działalności na wszystkich rynkach usług telekomunikacyjnych: telefonii stacjonarnej,
komórkowej, usług internetowych, telewizji kablowej oraz dostawców treści. Podstawowa funkcjonalność
systemu pozwala operatorom:


definiować i rozliczać wszystkie typy usług w ramach jednego rachunku,



elastycznie łączyć usługi w dowolną liczbę produktów, pakietów, zestawów promocyjnych oraz
zarządzać cyklem ich życia,



stosować złożone metody i algorytmy rozliczeń, w zależności od wybranego kontekstu – rodzaju
klienta, pory dnia, ilości połączeń itp.,



rozliczać wszystkie oferowane usługi, zarówno w trybie pre-paid, jak i post-paid,



w sposób automatyczny generować profilowane oferty dla klientów,



sprawnie i bezbłędnie przeprowadzić proces podpisywania umów i zlecanie aktywacji usług,



automatycznie aktualizować profile klientów i przynależność do grup segmentacyjnych na
podstawie historii zakupu usług i korzystania z nich,



udostępniać pracownikom obsługi klienta wszystkie istotne informacje o kliencie i wykorzystywać
każdy kontakt z nim do promocji sprzedaży.
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Network Inventory – system inwentaryzacji zasobów sieci telekomunikacyjnej, zarządzania jej
konfiguracją oraz planowania rozbudowy sieci. Poszczególne moduły rozwiązania wspierają najbardziej
istotne procesy operatora związane z eksploatacją sieci, zmianami konfiguracji i sprzedażą nowych usług.
Produkt kompleksowo obejmuje pełną informację o zasobach sieci i świadczonych na jej bazie usługach.
Narzędzia do planowania, stanowiące integralną część rozwiązania, zapewniają optymalny proces
projektowania rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej.
W wersji podstawowej system pozwala operatorom:


ewidencjonować świadczone usługi z odniesieniem do wymaganej przez nie infrastruktury,



prezentować i przechowywać informacje na temat wszystkich typów sieci (szkieletowych,
magistralnych, dostępowych) oraz działających w nich urządzeniach i usługach,



ewidencjować informacje dot. poszczególnych warstw sieci oraz zależności między nimi



prezentować elementy infrastruktury telekomunikacyjnej w przestrzeni na podkładach map
cyfrowych, rzutów budynków, planów pomieszczeń itp.,



ewidencjonować wewnętrzną strukturę elementów sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, ich
bieżącą konfigurację, pojemność itp. (schematy urządzeń, rysunki techniczne itp.),



przechowywać informacje o tym, do kogo należą poszczególne elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej i powiązane z nimi informacje o procedurach postępowania i osobach
odpowiedzialnych,



realizować szczegółowe projekty rozbudowy sieci w oparciu o aktualną wiedzę o jej stanie,



prezentować na mapach skutki i zasięg awarii i dystrybuować je do innych systemów.

Business Process Management (Workflow) - rozwiązanie wspierające zarządzanie przebiegiem
procesów biznesowych w firmach telekomunikacyjnych. Produkt umożliwia automatyzację procesów i
zarządzanie ich scenariuszami. Wspomaga wykonywanie poszczególnych zadań oraz udostępnia dane na
potrzeby raportowania i analizowania działalności operacyjnej. System może być stosowany bez względu
na rozmiar firmy, pole jej działania, wielkość ruchu czy oferowane usługi.
Elektroniczna bankowość (TeleKonto) – kompleksowe rozwiązanie pozwalające instytucjom
finansowym na stworzenie uniwersalnej i elastycznej platformy elektronicznej komunikacji z klientem.
System ten oferuje możliwość elektronicznej obsługi wszystkich grup klientów w bardzo szerokim
zakresie produktów (bankowość, inwestycje, ubezpieczenia). Rozwiązanie to obejmuje:


TeleKonto Plus
korporacyjnych

-

system

bankowości

elektronicznej



TeleKonto Plus Voice - system bankowości głosowej



TeleInwestor - system internetowych inwestycji giełdowych



System Prezentacji i Płatności Rachunków (EBPP).

przeznaczony

do

obsługi

klientów

W strukturze przychodów według rodzaju, w roku 2007 największą rolę odgrywały rozwiązania CRM &
Billing, jednak dynamicznie rośnie udział przychodów z tytułu sprzedaży Network Inventory. Suntech
planuje również intensyfikację działań marketingowych i wzrost sprzedaży rozwiązania Business Process
Management, które jest jednym z najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych rozwiązań OSS/BSS na
rynku telekomunikacyjnym.
W strukturze sektorowej, najważniejszą grupę przychodów stanowią przychody z tytułu sprzedaży dla
rynku telekomunikacyjnego, których udział w roku 2007 wyniósł około 91% wszystkich przychodów ze
sprzedaży. Pozostałe 9% pochodziło z sektora bankowo-finansowego. Jest to wynikiem przyjętej strategii
Zarządu Emitenta. Jednym z głównych wyzwań stojących przed Spółką w latach 2006-2007 było
umocnienie pozycji producenta i dostawcy zaawansowanych systemów informatycznych dla sektora
telekomunikacyjnego na rynku krajowym. Zgodnie z przyjętą strategią Zarządu w latach kolejnych sektor
ten będzie również głównym kierunkiem rozwoju oferty produktowej Spółki oraz realizowania przychodów
ze sprzedaży. Służą temu również dotacje, z których korzysta Spółka, a które wykorzystywane są na
finansowanie dalszego rozwoju innowacyjnych systemów informatycznych oraz oferty produktowej
skierowanej do tego sektora rynku.
Tabela 3. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
Grupy Kapitałowej Emitenta (w PLN)
2007

2006

7 504 604,59

5 600 971,56

Sprzedaż materiałów

0,00

0,00

Sprzedaż towarów

0,00

36 493,10

Wyszczególnienie / rok
Sprzedaż usług
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Sprzedaż produktów

0,00

0,00

Inne przychody ze sprzedaży

0,00

0,00

7 504 604,59

5 637 464,66

7 504 604,59

5 637 464,66

0,00

0,00

Razem
W tym,
Sprzedaż dla odbiorców krajowych
Sprzedaż eksportowa
Źródło: Dane Spółki

4.12.4 STRATEGIA ROZWOJU EMITENTA ORAZ CELE EMISJI
Wizja
Wizja rozwoju Suntech S.A. zakłada, że w okresie trzech lat Spółka osiągnie i w dalszym okresie czasu
utrzyma znaczącą pozycję na europejskim rynku rozwiązań informatycznych klasy OSS/BSS
adresowanych do podmiotów działających w obszarze telekomunikacji, a w szczególności należących do
sektora telekomunikacji mobilnej oraz szerokopasmowej, tak pod względem przychodów jak i
efektywności finansowej prowadzonej działalności.
Misja
Misją Suntech S.A. jest stworzenie możliwie szerokiego dostępu do zaawansowanych technologicznie
produktów informatycznych podmiotom działających w obszarze telekomunikacji poprzez wypracowanie i
ciągłe udoskonalanie kompleksowego portfela produktów i usług informatycznych dopasowanych w
najlepszy możliwy sposób do ich potrzeb i możliwości finansowych, świadczonych na najwyższym
poziomie profesjonalnym, w sposób przyjazny dla klientów. Cel ten realizowany będzie poprzez
wypracowanie i ciągłe udoskonalenie wielowymiarowego trybu współpracy z klientami oraz tworzenie
unikatowej wartości dodanej w obszarze oferowanych produktów i usług.
W perspektywie krótko- i średnioterminowej Emitent ma zamiar rozwijać organizację, która będzie w
pełni kierować się wymaganiami rynku, przy uwzględnieniu zasady wielowymiarowej optymalizacji
operacyjno-finansowej.
Rozszerzyć profesjonalne kompetencje organizacji o elementy niezbędne do realizacji obranej strategii
rozwojowej, z naciskiem na obszary:


sprzedaży i marketingu;



wprowadzania nowych technologii,

Celem utrzymania i powiększenia krytycznych obszarów przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych
dostawców rozwiązań informatycznych działających w obszarze obsługiwanym przez Spółkę, Emitent ma
zamiar powiększyć portfel usług w sposób gwarantujący:


maksymalne wykorzystanie istniejących zasobów ludzkich i technologicznych;



utrzymanie i powiększanie krytycznych obszarów przewagi konkurencyjnej w stosunku do
alternatywnych graczy obsługujących uczestników rynku telekomunikacyjnego w Polsce oraz
zagranicą.

Kontynuować organiczny wzrost firmy optymalizując wykorzystanie posiadanych zasobów, badając
jednocześnie możliwości zwiększenia potencjału rynkowego w wyniku fuzji i przejęć.
W ramach emisji akcji serii D, Emitent pozyskał około 950 tys. zł, które po uwzględnieniu kosztów emisji,
Spółka planuje przeznaczyć na:


utworzenie działu sprzedaży eksportowej, w tym przedstawicielstw firmy poza granicami Polski,
celem wyjścia Emitenta na rynki zagraniczne oraz rozwój sprzedaży eksportowej. Na ten cel
Emitent planuje przeznaczyć do 700 tys. zł,



rozbudowę krajowych mocy sprzedażowych celem zwiększenia sprzedaży krajowej produktów
własnych OSS/BSS oraz produktów zagranicznych partnerów do obecnych klientów Emitenta. Na
ten cel Emitent planuje przeznaczyć do 90 tys. zł.

Koszty emisji wyniosły około 160 tys. zł.
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4.13 OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH EMITENTA, W TYM
INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM LUB
SKONSOLIDOWANYM
SPRAWOZDANIEM
FINANSOWYM,
ZAMIESZCZONYMI
W
DOKUMENCIE INFORMACYJNYM
Zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą stanowiącą wyciąg z bilansu Grupy Kapitałowej Emitenta za okres
01.01.2007-31.12.2007, inwestycje w tym okresie przedstawiały się następująco:
Tabela 4. Inwestycje Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie 01.01.2007 – 31.12.2007
Określenie inwestycji

w PLN

1. Środki trwałe, w tym

121 699,01

grunty /w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów

0,00

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00

urządzenia techniczne i maszyny

121 699,01

środki transportu

0,00

inne środki trwałe

0,00

2. Środki trwałe w budowie

0,00

3. Wartości niematerialne i prawne

6 251,17

Źródło: Dane Spółki.

4.14 INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM,
UKŁADOWYM, LIKWIDACYJNYM
Wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania: upadłościowe, układowe lub likwidacyjne.

4.15 INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UGODOWYM,
ARBITRAŻOWYM LUB EGZEKUCYJNYM, JEŻELI WYNIK TYCH POSTĘPOWAŃ MA LUB MOŻE
MIEĆ ISTOTNE ZNACZENIE DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
Spółka nie jest uczestnikiem żadnego postępowania ugodowego, arbitrażowego ani nie jest wobec niej
prowadzone postępowanie egzekucyjne. Spółka nie prowadzi też jako Wierzyciel postępowań
egzekucyjnych wobec podmiotów trzecich.

4.16 INFORMACJA 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,
ALBO ZAMIESZCZENIE STOSOWNEJ INFORMACJI O BRAKU TAKICH POSTĘPOWAŃ
Aktualnie wobec Emitenta nie toczą się żadne postępowania przed organami rządowymi, postępowania
sądowe lub arbitrażowe.
Według najlepszej wiedzy Emitenta nie ma również żadnych podstaw prawnych i faktycznych, aby
wystąpiły jakiekolwiek inne postępowania, które mogłyby mieć istotny wpływ na sytuację finansową
Emitenta.
W przeciągu ostatnich 12 miesięcy poprzednik prawny Emitenta był podmiotem jednej istotnego
postępowania sądowego rejestrowego dotyczącego realizowanych zmian organizacyjnych:
▪ poprzednik prawny Emitenta został poddany procesowi przekształcenia w spółkę akcyjną. W wyniku
finalizacji tego postępowania powstał Emitent.
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4.17 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 nie ma żadnych zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych.
Nie istnieją inne zobowiązania Emitenta, które byłyby istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań
wobec posiadaczy jego instrumentów finansowych, a które związane byłyby w szczególności z
kształtowaniem się sytuacji ekonomicznej i finansowej Emitenta.

4.18 INFORMACJA O NIETYPOWYCH OKOLICZNOŚCIACH LUB ZDARZENIACH MAJĄCYCH
WPŁYW NA WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZA OKRES OBJĘTY
SPRAWOZDANIEM
FINANSOWYM
LUB
SKONSOLIDOWANYM
SPRAWOZDANIEM
FINANSOWYM, ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w niniejszym Dokumencie
Informacyjnym, nie wystąpiły żadne nietypowe zdarzenia lub okoliczności mające wpływ na wyniki
działalności gospodarczej Emitenta.

4.19 WSKAZANIE 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 §11 ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego część niniejszego Dokumentu Informacyjnego,
nastąpiły następujące istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz
ujawniły się następujące informacje istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej
Emitenta:
W wyniku realizacji procesu przekształcenia w szczególności podjęcia w dniu 28 marca 2008 roku przez
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki stosownej uchwały, Spółka Suntech spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością zmieniła formę prawną. W dniu 14 kwietnia 2008 roku właściwy sąd
rejestrowy zgodnie ze złożonymi przez Spółkę wnioskami wydał postanowienie o przekształceniu Spółki w
spółką akcyjną pod firmą Suntech Spółka Akcyjna. Ustalona przez wspólników wysokość kapitału
zakładowego Spółki Akcyjnej odpowiadała dotychczasowej wysokości kapitału zakładowego spółki
przekształcanej.
Kolejno na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2008 roku
podwyższony został kapitał zakładowy spółki o kwotę 33.300 zł (trzydzieści trzy tysiące trzysta) zł tj w
drodze emisji 333.000 (trzysta trzydzieści trzy tysiące) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w
trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Całość kwoty pozyskanej ze subskrypcji prywatnej tj. kwota 33.300 zł została zaksięgowana po stronie
pasywów Emitenta jako kapitał zakładowy Spółki.
Kolejno w dniu 18 lipca 2008 roku w sądzie rejestrowym został złożony wniosek o dokonanie zmian
danych Emitenta również w zakresie wysokości kapitału zakładowego na skutek zrealizowanego na
podstawie uchwały z dnia 15 maja 2008 roku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty
1.033.300 zł (słownie: jeden milion trzydzieści trzy tysiące trzysta) złotych do kwoty nie mniejszej niż
1.083.300 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta) złotych i nie większej niż
1.213.300 zł (słownie: jeden milion dwieście trzynaście tysięcy trzysta) złotych to jest o kwotę nie
mniejszą niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych i o kwotę nie większą niż 180.000 zł
(słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy)złotych w drodze emisji nie mniej niż 500.000 (słownie: pięćset
tysięcy ) i nie więcej niż 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii D o wartości nominalnej 0,10 zł. Podwyższenie zostało dokonane w trybie subskrypcji prywatnej z
pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Ostatecznie ustalona wysokość kapitału
zakładowego objętego po realizacji w/w tzw. „widełkowego” podwyższenia to kwota 1.091.122 zł
(słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa tysiące złotych. W wyniku
przeprowadzonej również przy pomocy Autoryzowanego Doradcy subskrypcji prywatnej zawarto 22
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umowy z Inwestorami. Łącznie w wyniku zawartych z Inwestorami umów objęcia akcji objętych zostało
578.220 (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia) sztuk akcji zwykłych na
okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). Pozyskana przez Emitenta w
kwota dokapitalizowania w części wynoszącej 57.822 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset
dwadzieścia dwa złote) została zaksięgowana po stronie pasywów w pozycji: kapitał zakładowy.
Natomiast kwota stanowiąca nadwyżkę ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji serii D (tzw. aggio)
tj. kwota 896.241 zł (słownie: osiemset dziewięć sześć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych)
zostało zaksięgowane po stronie pasywów w pozycji kapitał zapasowy.
Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D zostało zarejestrowane w rejestrze
przedsiębiorców KRS na podstawie stosownego postanowienia właściwego sądu rejestrowego z dnia 27
sierpnia 2008 roku.
W pierwszym półroczu 2008 r. Suntech uzyskał certyfikat Microsoft Gold Partner najwyższy do uzyskania
status partnerski.
13 sierpnia 2008 Suntech S.A. objął 100% akcji w utworzonej w USA spółce Suntech Technologies, Inc.
Spółka ta ma prowadzić sprzedaż systemów Suntech na rynkach amerykańskich.
W sierpniu 2008 r. zostało rozliczone dofinansowanie w ramach projektu „Real Time Billing”.
W pierwszych ośmiu miesiącach 2008 r., Suntech pozyskał nowych klientów, w tym do najważniejszych
należą: NASK, Aster Zielona Góra.

4.20 IMIĘ, NAZWISKO, ZAJMOWANE STANOWISKO ORAZ TERMIN UPŁYWU KADENCJI, NA
JAKĄ ZOSTAŁY POWOŁANE OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I OSOBY NADZORUJĄCE EMITENTA
Zarząd Spółki
Zarząd Spółki jest czteroosobowy. Prezesem Zarządu Spółki jest Piotr Saczuk. Pozostali członkowie
Zarządu to:
Wojciech Franczak – Wiceprezes Zarządu
Andrzej Saczuk – Wiceprezes Zarządu
Artur Tomaszewski – Wiceprezes Zarządu
Zgodnie z § 26 ust 1 Statutu Zarząd składa się z 1 do 5 osób, powoływanych i odwoływanych przez
Walne Zgromadzenie na wspólną 5-letnią kadencję.
Pierwszy skład Zarządu Emitenta został powołany w dniu 28 marca 2007 roku na podstawie stosownej
uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzednika prawnego Emitenta podjętej wraz w uchwałą o
przekształceniu spółki przekształcanej tj. SUNTECH sp. z o. o. w spółkę akcyjną pod firmą SUNTECH
Spółka Akcyjna (Emitent). Przekształcenie zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w
dniu 14 kwietnia 2008 roku. Oznacza to, że kadencja członków Zarządu aktualnie sprawujących swoją
funkcję, powołanych uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2008 roku upłynie 14 kwietnia
2013 roku.
Zgodnie z treścią art. 369 §1 KSH ponowne powołania tej samej osoby na członka zarządu dopuszczalne
na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed
upływem bieżącej kadencji członka zarządu.
Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu
Zarządu (art. 369§5 KSH).
Rada Nadzorcza Spółki
W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą natomiast następujące osoby:
Magdalena Katarzyna Saczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Waldemar Stanisław Sielski – Członek Rady Nadzorczej
Juliusz Ryszard Madej - Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Maria Franczak – Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Karpiński - Członek Rady Nadzorczej
Marcin Duszyński - Członek Rady Nadzorczej
Zgodnie z §22 ust 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 osób powoływanych przez
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 5-letnią kadencję. Przekształcenie zostało zarejestrowane
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w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 14 kwietnia 2008 roku. Oznacza to, że kadencja członków Rady
Nadzorczej aktualnie sprawujących swoją funkcję, powołanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników
poprzednika prawnego Emitenta z dnia 28 marca 2008 roku podjętej wraz w uchwałą o przekształceniu
spółki przekształcanej tj. SUNTECH sp. z o. o. w spółkę akcyjną pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
(Emitent) upłynie w dniu 14 kwietnia 2013 roku.
Zgodnie z treścią art. 386§2 KSH w zw. z art. 369 §1 KSH ponowne powołania tej samej osoby na
członka Rady Nadzorczej są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może
nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Rady Nadzorczej. Liczba
członków Rady Nadzorczej nie może spaść poniżej ustawowego minimum tj. 5 członków. Mandat członka
Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady
Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.
W dniu 15 maja 2008 roku na podstawie stosownej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki do składu Rady Nadzorczej na wspólną 5- letnią kadencje został powołany nowy członek tj. Marcin
Duszyński (Prezes Zarządu Autoryzowanego Doradcy).
Statut Spółki (§22 ust.1 zd.1) stanowi, iż Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu)
Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego. Statut Spółki określa
minimalną treść członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z powołanym postanowieniem liczba członków Rady
Nadzorczej Emitenta nie może być mniejsza niż 5. Postanowienie to jest relewantne z art. 385 § 1 ksh.
Statut Spółki nie określa maksymalnej liczby członków Rady Nadzorczej. Tym samym prawnie
dopuszczalnym i zgodnym ze Statutem było podjęcie przez Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 15
maja 2008 roku uchwały o powołaniu nowego szóstego członka Rady Nadzorczej w osobie Marcina
Duszyńskiego.

4.21 DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY
POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 10% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, to jest po rejestracji emisji akcji serii D
ale przed wprowadzeniem akcji Emitenta do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, akcjonariuszami
Emitenta posiadającymi co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu są:
- Piotr Saczuk posiadający akcje reprezentujące 23,01% kapitału zakładowego i uprawniające do
wykonywania 23,64% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- Wojciech Franczak posiadający akcje reprezentujące 23,01 % kapitału zakładowego i uprawniające do
wykonywania 23,64% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- Andrzej Saczuk posiadający akcje reprezentujące 23,10 % kapitału zakładowego i uprawniające do
wykonywania 23,64 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- Artur Tomaszewski posiadający akcje reprezentujące 24,28% kapitału zakładowego i uprawniające do
wykonywania 24,50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Poniżej przedstawiona została struktura Akcjonariuszy Emitenta.
Tabela 1 Struktura akcjonariatu Suntech SA
Akcjonariusze

Piotr Saczuk

Wojciech Franczak

Andrzej Saczuk

Seria
akcji

Liczba
akcji

Wartość
kapitału
zakładowego
(zł)

Udział w
kapitale

Udział w
głosach

A

1 250 000

2 500 000

B

1 250 000

C

10 690

10 690

A

1 250 000

2 500 000

B

1 250 000

C

10 689

10 689

A

1 250 000

2 500 000

B

1 250 000

251 069,0

251 068,9

251 069,0

23,01%

23,01%

23,01%

10 690
Artur Tomaszewski

Liczba
głosów

A

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

23,64%

23,64%

23,64%

10 690
264 870,0

24,28%

2 500 000

24,50%
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B

1 250 000

1 250 000

C

148 704

148 704

C

serii C
Akcjonariusze
serii D
Razem

15 222,7

1,40%

152 227

0,96%

57 822,0

5,30%

578 220

3,63%

1. 091.122

100%

15.333.000

100%

152 227
D
-

578 220
10.911.220

Źródło: Dane Emitenta.
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5.

5.1

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2007.

1. Dane identyfikujące Grupę Kapitałową
a) Nazwa jednostki dominującej
Suntech Sp. z o.o.


Wykaz jednostek zależnych
Sprawozdaniem skonsolidowanym objęta została spółka BillNet S.A. z siedzibą w Warszawie ul.
Puławska 107.
Jednostka dominująca SUNTECH Sp. z o.o. posiada 57,03% udziału w kapitale akcyjnym Spółki
BillNet S.A. oraz taki sam udział w całkowitej liczbie głosów na WZA.



Wykaz jednostek podporządkowanych
Jednostka dominująca nie posiada udziałów w jednostkach podporządkowanych

b) Siedziba jednostki dominującej
ul. Puławska 107
02-595 Warszawa
c)

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
Siedziba Sądu:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Data:

19 listopada 2001 r.

Numer rejestru:

0000062787

d) Podstawowy przedmiot działalności Grupy Kapitałowej
Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest w szczególności:


Działalność w zakresie oprogramowania pozostała,



Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,



Działalność związana z bazami danych,



Działalność związana z informatyką pozostała.

e) Okres objęty sprawozdaniem skonsolidowanym
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31
grudnia 2007 r.. Dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2006 r do 31 grudnia 2006 r..
f)

Założenie kontynuacji działalności gospodarczej
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

2. Znaczące zasady rachunkowości
Do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa Kapitałowa zastosowała poniżej
opisane zasady rachunkowości:
a)

Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z praktyką stosowaną przez
jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.z 2002 r.nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami) i
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady
ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych Dz.U. z 2001 r.nr 152 poz.1729.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzane po raz pierwszy.

Jednostka zależna została skonsolidowana metodą pełną, w ramach konsolidacji dokonano następujących
wyłączeń:


wartość akcji posiadanych przez jednostkę dominującą w jednostce zależnej oraz wartość kapitału
podstawowego jednostki zależnej;



wzajemne należności i zobowiązania jednostek objętych konsolidacją;



przychody i
konsolidacją

koszty

operacji

gospodarczych

dokonanych

pomiędzy

jednostkami

objętymi

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych
na ich wytworzenie. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte
prawa, dokonywane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, przy czym okres dokonywania odpisów umorzeniowych wynosi dla:
oprogramowań i licencji – 2 lata
praw autorskich
pozostałych praw

– 2 lata
–

5-10 lat

Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3.500,- amortyzowane są jednorazowo w miesiącu
oddania ich do użytkowania.
Wartość firmy z konsolidacji
Wartość firmy z konsolidacji jest odpisywana w skonsolidowany rachunek zysków i strat liniowo przez
okres 5 lat, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym objęto kontrolę.
Inwestycje
Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu
wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków.
Akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są w bilansie
według cen ich nabycia. W związku z okolicznościami wskazującymi na trwałą utratę wartości akcji,
dokonano odpisu aktualizacyjnego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, spowodowane przejściowymi różnicami między
wykazywaną wartością bilansową, a ich wartością podatkową.
Należności, roszczenia i zobowiązania
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość
należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie
odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów
finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Inwestycje krótkoterminowe
Udzielone pożyczki krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej
wyceny. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych zalicza się odpowiednio do
przychodów lub kosztów finansowych.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności
wyceniane są według wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych
okresów sprawozdawczych. Rozliczenia kosztów następuje odpowiednio do upływu czasu.
Koszty projektu „Konwergentny Real-Time-Billing, w szczególności dla małych i średnich operatorów
telekomunikacyjnych” w części dofinansowane z publicznych środków wspólnotowych pochodzących z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i publicznych środków krajowych, aktywowane są do
czasu zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie.
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Kapitał własny grupy
Kapitałem podstawowym grupy kapitałowej jest kapitał podstawowy jednostki dominującej.
Pozycje kapitału własnego jednostek zależnych inne niż kapitał podstawowy, w części, w jakiej jednostka
dominująca jest właścicielem jednostki zależnej, są dodawane do odpowiednich pozycji kapitałów
własnych jednostki dominującej.
Do kapitału własnego grupy włączone są tylko te części kapitałów własnych jednostek zależnych, które
powstały po dniu nabycia udziałów przez jednostkę dominującą. W szczególności chodzi tu o przyrost
kapitałów z tytułu osiągniętego wyniku finansowego oraz aktualizacji wyceny.
Kapitał rezerwowy tworzony jest z podziału zysku.
Strata z lat ubiegłych dotyczy korekty błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych
w bieżącym roku obrotowym.
Na skonsolidowany wynik netto jednostek grupy kapitałowej objętych konsolidacją składa się wynik netto
jednostki dominującej, wynik netto jednostki zależnej w części, w jakiej jednostka dominująca jest
właścicielem jednostki zależnej oraz udział w zyskach w jednostkach stowarzyszonych w części, w jakiej
jednostka dominująca jest właścicielem jednostki stowarzyszonej.
Kapitał własny udziałowców mniejszościowych
Kapitał udziałowców (akcjonariuszy) mniejszościowych ustala się jako sumę części kapitałów własnych
jednostek zależnych objętych konsolidacją pełną, które należą do innych udziałowców aniżeli jednostki
wchodzące w skład grupy kapitałowej.
Zysk (strata) netto jednostek zależnych w części należącej do udziałowców (akcjonariuszy) innych niż
jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej stanowi zysk udziałowców (akcjonariusz)
mniejszościowych.
Zobowiązania
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań,
których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów
finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej.
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem
zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane
są jako krótkoterminowe.
Rezerwy
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia
się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do
kosztów operacyjnych.
Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:


niewykorzystane urlopy,



pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w
sposób wiarygodny oszacować,



odroczony podatek dochodowy, tworzony w związku z występowaniem dodatnich różnic
przejściowych między wartością księgową aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową

Fundusze specjalne
Obejmują w całości Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony zgodnie z ustawą o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych.
Przychody i koszty
Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą,
niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza porównawczy wariant
rachunku zysków i strat.
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Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy
znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano
nabywcy.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Obejmują przychody i koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki; stanowią je
głównie: wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
darowizny, dotacje, skutki aktualizacji wartości aktywów nie finansowych.
Przychody finansowe
Obejmują głównie przypadające na okres sprawozdawczy odsetki, różnice kursowe oraz zyski ze
sprzedaży inwestycji.
Koszty finansowe
Obejmują głównie przypadające na bieżący okres koszty z tytułu: zapłaconych odsetek, obniżenia
wartości aktywów finansowych, a także ewentualnie straty ze sprzedaży inwestycji.
Podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
Podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku stanowią:


podatek dochodowy od osób prawnych będący zobowiązaniem wobec budżetu,



rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, spowodowane przejściowymi różnicami
między wykazywaną wartością bilansową, a ich wartością podatkową.

Skonsolidowany wynik finansowy netto
Na skonsolidowany wynik netto jednostek grupy kapitałowej objętych konsolidacją składa się wynik netto
jednostki dominującej, wynik netto jednostki zależnej w części, w jakiej jednostka dominująca jest
właścicielem jednostki zależnej oraz udział w zyskach w jednostkach stowarzyszonych w części, w jakiej
jednostka dominująca jest właścicielem jednostki stowarzyszonej.
Na skonsolidowany wynik finansowy netto składają się:
a) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
b) wynik operacji finansowych,
c) wynik operacji nadzwyczajnych,
d) odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych,
e) odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych,
f)

obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego,

g) udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności,
h) zyski (straty) mniejszości.
Rachunek przepływów pieniężnych Grupy
Rachunek przepływów pieniężnych Grupa Kapitałowa sporządza metodą pośrednią
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FINANSOWE

PRAWNYCH

POPRZEDNIKÓW

SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień 31 grudnia 2007 (PLN)
GRUPY KAPITAŁOWEJ SUNTECH
AKTYWA

Nota

A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne

12

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

475 229,12

8 228,67

5 367,50

-

3. Inne wartości niematerialne i prawne

8 228,67

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
13

31.12.2006 r.

414 020,52

-

2. Wartośc firmy

II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych

31.12.2007 r.

5 367,50

-

-

-

-

1. Wartość firmy – jednostki zależne

-

-

2. Wartość firmy – jednostki współzależne

-

-

3. Wartość firmy – jednostki stowarzyszone

-

-

III. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe

14

a) Grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)

282 312,69

389 535,09

282 312,69

389 535,09

-

b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) Urządzenia techniczne i maszyny
d) Środki transportu

78 963,29

91 269,29

185 967,41

252 160,64

-

e) Inne środki trwałe

-

17 381,99

3 251,49
42 853,67

2. Środki trwałe w budowie

-

-

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

-

-

IV. Należności długoterminowe

15a

1. Od jednostek powiązanych

-

2. Od pozostałych jednostek
V. Inwestycje długoterminowe

92 044,16

92 044,16
15

80 326,53
80 326,53

-

-

1. Nieruchomości

-

-

2. Wartości niematerialne i prawne

-

-

3. Długoterminowe aktywa finansowe

-

-

-

-

– udziały lub akcje

-

-

– inne papiery wartościowe

-

-

– udzielone pożyczki

-

-

– inne długoterminowe aktywa finansowe

-

-

-

-

– udziały lub akcje

-

-

– inne papiery wartościowe

-

-

– udzielone pożyczki

-

-

– inne długoterminowe aktywa finansowe

-

-

-

-

– udziały lub akcje

-

-

– inne papiery wartościowe

-

-

– udzielone pożyczki

-

-

– inne długoterminowe aktywa finansowe

-

-

-

-

a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach
współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej

b) w pozostałych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych
metodą praw własności

c) w pozostałych jednostkach

4. Inne inwestycje długoterminowe
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

16

31 435,00

-
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1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

31 435,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

-

B. AKTYWA OBROTOWE

-

3 608 559,91

I. Zapasy

-

-

1 992 552,05
60 220,61

1. Materiały

-

-

2. Półprodukty i produkty w toku

-

-

3. Produkty gotowe

-

-

4. Towary

-

5. Zaliczki na dostawy

-

II. Należności krótkoterminowe

2 504 303,97

60 220,61
1 637 701,23

1. Nalezności od jednostek powiązancyh

-

-

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:

-

-

– do 12 miesięcy

-

-

– powyżej 12 miesięcy

-

-

b) inne

-

-

2. Należności od pozostałych jednostek

2 504 303,97

1 637 701,23

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:

2 326 851,14

1 461 379,23

– do 12 miesięcy

2 326 851,14

1 461 379,23

– powyżej 12 miesięcy

-

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

-

177 251,83

176 121,00

201,00

201,00

-

-

15b

559 766,83

196 973,47

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

15b

559 766,83

196 973,47

a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych

15b

-

-

– udziały lub akcje

-

-

– inne papiery wartościowe

-

-

– udzielone pożyczki

-

-

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe

-

-

-

-

– udziały lub akcje

-

-

– inne papiery wartościowe

-

-

– udzielone pożyczki

-

-

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe

-

-

b) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach
współzależnych

c) w pozostałych jednostkach

15b

15b

129 359,04

128 933,91

– udziały lub akcje

-

-

– inne papiery wartościowe

-

-

– udzielone pożyczki

129 359,04

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

15b

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach

128 933,91
-

430 407,79

68 039,56

430 407,79

68 039,56

– inne środki pieniężne

-

-

– inne aktywa pieniężne

-

-

-

-

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

15b
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IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

16

SUMA AKTYWÓW

544 489,11

97 656,74

4 022 580,43

2 467 781,17

SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień 31 grudnia 2007 (PLN)
GRUPY KAPITAŁOWEJ SUNTECH
PASYWA

Nota

31.12.2007 r.

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I. Kapitał (fundusz) podstawowy

31.12.2006 r.

2 519 313,72

1 340 420,45

1 000 000,00

1 000 000,00

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

-

-

III. Udziały (akcje) własne (wielkośc ujemna)

-

-

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

-

V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny

-

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

210 000,00

544 578,94

428 271,01

VII. Różnice kursowe z przeliczenia

-

-

1. dodatnie różnice kursowe

-

-

2. ujemne różnice kursowe

-

VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

-

IX. Zysk (strata) netto

-

1 178 893,27

X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
13

261 069,13

383 414,09
85 563,53

-

B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI
C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

204 158,49

-

257 160,39

-

-

I. Ujemna wartość firmy – jednostki zależne

-

-

II. Ujemna wartość firmy – jednostki współzależne

-

-

III. Ujemna wartość firmy – jednostki stowarzyszone

-

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania

1 764 335,84
18

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa

-

58 357,84

-

58 357,84

3. Pozostałe rezerwy

31 500,00

– długoterminowe

-

– krótkoterminowe

31 500,00
19

1. Wobec jednostek powiązanych

486 702,40
-

2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki

5 000,00

798,00
-

– krótkoterminowa

II. Zobowiązania długoterminowe

90 655,84

1 384 521,11

5 000,00
5 000,00
486 702,40
-

486 702,40

486 702,40

486 702,40

486 702,40

b) z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych

-

-

c) inne zobowiązania finansowe

-

-

d) inne

-

III. Zobowiązania krótkoterminowe

1 184 030,92

1. Wobec jednostek powiązanych

885 745,50

-

-

-

-

– do 12 miesięcy

-

-

– powyżej 12 miesięcy

-

-

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

b) inne

-

2. Wobec pozostałych jednostek

1 164 821,40

855 685,23

a) kredyty i pożyczki

-

-

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

-

-

c) inne zobowiązania finansowe

-

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy

-

390 513,72

350 999,73

390 513,72

350 999,73

-

-

e) zaliczki otrzymane na dostawy

-

-

f) zobowiązania wekslowe

-

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

774 307,68

h) z tytułu wynagrodzeń

-

i) inne

-

3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy

16

474 685,50
30 000,00

19 209,52

30 060,27

2 946,68

7 073,21

-

-
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2. Inne rozliczenia międzyokresowe

2 946,68

– długoterminowe

7 073,21

-

– krótkoterminowe

-

2 946,68

SUMA PASYWÓW

7 073,21

4 022 580,43

2 467 781,17

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01 – 31.12.2007 (PLN)
SUNTECH
Nota
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

1

– od jednostek powiązanych

Rok 2007

Rok 2006

7 504 604,59

5 637 464,66

-

I. Przychód ze sprzedaży produktów

7 504 604,59

5 600 971,56

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmiejszenie wartość ujemna)

-

III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

-

-

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

-

36 493,10

B. Koszty działalności operacyjnej

3

-

6 935 146,47

5 578 492,70

I. Amortyzacja

217 712,79

118 211,74

II. Zużycie materiałów i energii

202 124,76

119 873,72

2 414 027,87

1 472 278,92

31 003,71

29 089,65

III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:
– podatek akcyzowy

-

V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów
D. Pozostałe przychody operacyjne

3 248 804,11

454 561,71

476 581,31

91 744,17

81 143,34

-

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)
4

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

32 509,91

569 458,12

58 971,96

978 659,00

24 946,03

-

II. Dotacje

-

3 515 322,69

-

955 287,75

11 120,37

14 722,48

13 825,66

11 052,01

2 355,00

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

-

-

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

-

-

11 052,01

2 355,00

III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne

5

II. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)
G. Przychody finansowe

1 537 065,11
7

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
– od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych

81 562,99

18 083,87

12 232,76

-

-

-

-

18 081,02

12 181,75

-

-

III. Zysk ze zbycia inwestycji

-

-

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

-

V. Inne

-

2,85

51,01

68 208,45

31 394,85

68 191,71

27 590,16

-

-

II. Strata ze zbycia inwestycji

-

-

III. Aktualizacja wartości inwestycji

-

H. Koszty finansowe

8

I. Odsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych

IV. Inne

-

16,74

3 804,69

1 486 940,53

62 400,90

I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek
podporządkowanych
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H+/–I)
K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I.-K.II)

9

-

-

I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
L. Odpis wartości firmy

13

I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne
II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne
III. Odpis wartości firmy – jednostki stowarzyszone
M. Odpis ujemnej wartości firmy

13

I. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne
II. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne
III. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki stowarzyszone
N. Zysk (strata) brutto (J+/–K–L+M)

1 486 940,53

O. Podatek dochodowy
I. Część bieżąca

311 956,00

62 400,90
-

10
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II. Część odroczona

11

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty)

-

-

Q. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą
praw własności
R. Zyski (straty) mniejszości

-

S. Zysk (strata) netto (N–O–P+/–Q+/–R)

3 908,74

-

23 162,63

1 178 893,27

85 563,53

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE GRUPY SUNTECH Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH (PLN)

Treść
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami
handlowymi jednostkach współzależnych
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy lub ujemnej wartości firmy)
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
6. Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu rezerw
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności

Nota

Rok 2007

-

-

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
12. Inne korekty z działalności operacyjnej
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy

Rok 2006

1 178 893,27
630 284,48
3 908,74

217 712,79
28 290,38
85 655,84
60 220,61
878 320,37

-

-

328 285,42
-

482 393,90
14 173,49
548 608,79
-

85 563,53
193 070,09
23 162,63

118 211,74
10 612,90
200,00
14 664,94
162 169,00

-

60 295,65
0,33
278 633,62
-

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

-

-

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

-

-

-

-

-

-

3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach
współzależnych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udzialy w zyskach
– spłata udzielonych pozyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki

127 950,18

98 034,56

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

127 950,18

98 034,56

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialane i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach
współzależnych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom)
mniejszościowym
5. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływ netto z wydania udziałow (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz
dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz włascicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/–B.III+/–C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pienięznych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym
– o ograniczonej mozliwości dysponowania

-

-

-

-

-

-

-

127 950,18
-

-

-

-

58 290,38
30 000,00
28 290,38
58 290,38
362 368,23
362 368,23
68 039,56
430 407,79
19 209,52

98 034,56
30 000,00
-

-

30 000,00
290 612,90
280 000,00
10 612,90
260 612,90
80 013,84
80 013,84
148 053,40
68 039,56
30 060,27
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Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

za okres

2007

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

2006

1 340 420,45

1 254 856,92

1 340 420,45

1 254 856,92

1 000 000,00

1 000 000,00

– korekty błędów podstawowych

-

Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach błędów podstawowych
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na poczatek okresu
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

-

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

-

1 000 000,00

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu

1 000 000,00

-

-

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy

-

-

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

-

-

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

-

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na poczatek okresu

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

-

210 000,00
-

a) zwiększenie (z tytułu)

210 000,00

210 000,00

-

-

b) zmniejszenie (z tytułu)

-

210 000,00

– zbycia środków trwałych

-

-

– korekta odpisu aktualizującego

-

210 000,00

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

-

-

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

210 000,00

428 271,01

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

116 307,93

a) zwiększenie (z tytułu)

873 421,58
-

445 150,57

116 307,93

– przeniesienie zysku SUNTECH Sp. z o.o. za 2006 r.

116 307,93

b) zmniejszenie (z tytułu)

-

– rozliczenie straty SUNTECH Sp. z o.o. za 2005 r.

445 150,57

-

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

445 150,57

544 578,94

428 271,01

7. Różnice kursowe z przeliczenia
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

-

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

383 414,09

-

-

-

– korekty błędów podstawowych

-

8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

-

8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

-

8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,
S.A.

383 414,09

– korekty błędów podstawowych w SUNTECH Sp. z o.o. dot. wyceny udziaów w BILLNET

-

107 183,20

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

490 597,29

a) zwiększenie (z tytułu)

-

-

317 183,20

– odwrócenie odpisu aktualizującego utratę wartości akcji Billnet S.A.

445 150,57

317 183,20

-

– pokrycie straty przez suntech z kapitalu rezerwowego

445 150,57

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

a) zysk netto

828 564,66

30 744,40

b) zmniejszenie (z tytułu)

9. Wynik netto

828 564,66
-

30 744,40

– przeniesienia straty BILLNET S.A. Z 2006.

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

828 564,66

-

204 158,49

-

383 414,09

204 158,49

-

383 414,09

1 178 893,27

85 563,53

1 178 893,27

85 563,53

b) strata netto
c) odpisy z zysku

-

-

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

2 519 313,72

1 340 420,45

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

2 519 313,72

1 340 420,45
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Kapitał udziałowy jednostki dominującej (PLN)

Wyszczególnienie

31.12.2007

31.12.2006

1. Wysokość kapitału podstawowego
1 000 000,00

1 000 000,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

500,00

500,00

2. Ilość udziałów tworzących kapitał, w tym:
- udziały zwykłe
3. Struktura własności, w tym:
- Piotr Saczuk
- Wojciech Franczak
- Andrzej Saczuk
- Artur Tomaszewski
4. Wartość nominalna jednego udziału

Kapitał zapasowy (PLN)

Wyszczególnienie
Stan na początek okresu

2007
-

zwiększenia w tym:

-

zmniejszenia w tym:

-

Stan na koniec okresu

-
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Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny (PLN)

Wyszczególnienie

2007

Stan na dzień 31.12.2006

210 000,00

+ z tytułu aktualizacji środków trwałych netto

-

- z tytułu sprzedaży bądź likwidacji środków

-

+ z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych

-

- z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych

210 000,00

+ z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych

-

- z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych

-

- z tytułu aktualizacji innych aktywów

-

Stan na dzień 31.12.2007

-

Pozostałe kapitały rezerwowe (PLN)

Wyszczególnienie

2007

Stan na początek okresu

428 271,01

+ zwiększenia

116 307,93

– zmniejszenia

-

Stan na koniec okresu

544 578,94

Zysk (strata) z lat ubiegłych

31.12.2007

Wyszczególnienie
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

-

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

-

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

-

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu,

-

– korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty BILLNET S.A. z 2006r. na udziale SUNTECH

-

490 597,29

-

30 744,40

-

30 744,40
317 183,20

– odwrócenie odpisu aktualizującego akcje Billnet S.A.

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

383 414,09
107 183,20

b) zmniejszenie (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

383 414,09

317 183,20
-

204 158,49

-

204 158,49
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Wykaz not do skosolidowanego sprawozdania finansowego
Nota 1.

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży

Nota 2.

Koszt wytworzenia środków trwałych

Nota 3.

Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów – dla jednostek sporządzających kalkulacyjny RZiS

Nota 4.

Pozostałe przychody operacyjne

Nota 5.

Pozostałe koszty operacyjne

Nota 6a.

Odpisy aktualizujące środki trwałe

Nota 6b.

Odpisy aktualizujące zapasy

Nota 6c.

Przychody, koszty, wynik działalności zaniechanej

Nota 7.

Przychody finansowe

Nota 8.

Koszty finansowe

Nota 9.

Zyski i straty nadzwyczajne

Nota 10.

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania od wyniku finansowego

Nota 11a.

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nota 11b.

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nota 12.

Zmiany w WNiP

Nota 13.

Zmiany wartości firmy oraz ujemnej wartości firmy

Nota 14.

Zmiany w środkach trwałych w okresie (PLN)

Nota 14a.

Poniesione w ostatnim roku i planowane na nastepny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska

Nota 14b.

Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez grupę środków trwałych, używanych na podstawie najmu, dzierżawy, lub innych umów
(PLN)

Nota 15.

Zmiany w inwestycjach długoterminowych (PLN)

Nota 15a.

Zmiany w należnościach długoterminowych (PLN)

Nota 15b.

Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych (PLN)

Nota 15c

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) (PLN)

Nota 16.

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych (PLN)

Nota 17.

Kapitał podstawowy

Nota 18.

Stan rezerw (PLN)

Nota 18a.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów (PLN)

Nota 19.

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa (PLN)

Nota 19a.

Struktura zobowiązań krótkoterminowych ( poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna) (PLN)

Nota 20.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku grupy (PLN)

Nota 21.

Zobowiązania warunkowe (PLN)

Nota 22.

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli (PLN)

Nota 23.

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków piniężnych (PLN)

Nota 24.

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie podlegają konsolidacji)

Nota 25.

Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Nota 26.

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Nota 27.

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych (PLN)

Nota 28.

Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych (PLN)

Nota 29.

Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia
lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spólek
w których są znaczacymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami

Nota 30a.

Nazwa i siedziba jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Nota 30b.

Udziały w podmiotach zależnych

Nota 30c.

Udziały w podmiotach stowarzyszonych

Nota 30d.

Udziały w pozostałych podmiotach

Nota 30e.

Udziały – zestawienie

Nota 30f.

Wzajemne inwestycje długoterminowe oraz należności długoterminowe w spółkach powiązanych kapitałowo (PLN)

Nota 30g.

Wzajemne należności krótkoterminowe w spółkach powiązanych kapitałowo (PLN)

Nota 30h.

Wzajemne zobowiązania długoterminowe w spółkach powiązanych kapitałowo (PLN)

Nota 30i.

Wzajemne zobowiązania krótkoterminowe w spółkach powiązanych kapitałowo (PLN)

Nota 30j.

Przychody ze wzajemnych transakcji pomiędzy spółkami powiązanymi kapitałowo objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
(PLN)

Nota 30k.

Przychody ze wzajemnych transakcji pomiędzy spółkami powiązanymi kapitałowo – nie objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym (PLN)

Nota 30l.

Koszty ze wzajemnych transakcji pomiędzy spółkami powiązanymi kapitałowo – objętymi skonsolidowanym skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym (PLN) – wariant porównawczy

Nota 30m.

Koszty ze wzajemnych transakcji pomiędzy spółkami powiązanymi kapitałowo – nie objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym (PLN) – wariant porównawczy

Nota 30l.

Koszty ze wzajemnych transakcji pomiędzy spółkami powiązanymi kapitałowo – objętymi skonsolidowanym skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym (PLN) – wariant kalkulacyjny

Nota 30m.

Koszty ze wzajemnych transakcji pomiędzy spółkami powiązanymi kapitałowo – nie objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym (PLN) – wariant kalkulacyjny

Nota 30n.

Pozostałe wzajemne transakcje pomiędzy jednostkami powiązanymi kapitałowo (PLN)
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Nota 1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów (PLN)

Wyszczególnienie
1. Sprzedaż usług

2007

2006

7 504 604,59

5 600 971,56

2. Sprzedaż materiałów

-

3. Sprzedaż towarów

-

4. Sprzedaż produktów

-

-

5. Inne przychody ze sprzedaży

-

-

RAZEM

36 493,10

7 504 604,59

5 637 464,66

7 504 604,59

5 637 464,66

w tym:
Sprzedaż dla odbiorców krajowych
Sprzedaż eksportowa

Nota 2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby (PLN)

Wyszczególnienie
środki trwałe w budowie
RAZEM

2007

2006

-

-

-
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Nota 3. Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów (PLN).

Wyszczególnienie
A. Koszty wg rodzajów
1. Amortyzacja
2. Zużycie materiałów i energii
3. Usługi obce
4. Podatki i opłaty, w tym:
– podatek akcyzowy
5. Wynagrodzenia
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
7. Pozostałe koszty rodzajowe
RAZEM
B. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +\–

2007

2006

6 935 146,47

5 578 492,70

217 712,79

118 211,74

202 124,76

119 873,72

2 414 027,87

1 472 278,92

31 003,71

29 089,65

-

-

3 515 322,69

3 248 804,11

454 561,71

476 581,31

91 744,17

81 143,34

6 935 146,47

5 578 492,70

-

-

1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych

-

-

2. Odpisania zaniechanej produkcji

-

-

3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego

-

-

4. Inne

-

-

-

-

1. Wyroby gotowe

-

-

2. Produkcja nie zakończona

-

-

3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

-

-

C. Zmiana stanu produktów

D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+\–B+\–C)

6 935 146,47

5 578 492,70

6 935 146,47

5 578 492,70

w tym:
– techniczny koszt wytworzenia produkcji
– techniczny koszt wytworzenia usług
– koszty handlowe
– koszty sprzedaży
– koszty ogólnozakładowe
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Nota 4. Pozostałe przychody operacyjne (PLN)

Wyszczególnienie

2007

I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne, w tym:

2006

-

-

955 287,75

11 120,37

23 371,25

13 825,66

1. Rozwiązane rezerwy na należności

-

-

2. Rozwiązane rezerwy na przewidywane straty

-

-

3. Zwrócone, umorzone podatki

-

-

4. Otrzymane zwroty kosztow postepowania spornego

-

-

5. Przedawnione zobowiązania

-

-

6. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych

-

-

7. Sprzedaż oprogramowania
8. Inne
RAZEM

-

-

23 371,25

13 825,66

978 659,00

24 946,03

Nota 5. Pozostałe koszty operacyjne (PLN)

Wyszczególnienie

2007

2006

I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych

-

-

II. Aktualizacja wartosci aktywów niefinansowych, w tym:

-

-

– odpis aktualizujący wartość zapasów

-

-

– odpis aktualizujący wartość należności

-

-

III. Inne koszty operacyjne, w tym:
1) utworzone rezerwy z tyt. .....

11 052,01
-

2 355,00
-

2) darowizny

8 300,00

2 355,00

3) odpisane należności

2 752,01

-

4) koszty postępowania spornego

-

-

5) koszty likwidacji zapasów

-

-

6) ...

-

-

8) inne

-

-

RAZEM

11 052,01

2 355,00
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Nota 6a. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujacych środki trwałe

I.Odpisy rozliczone w pozostałe koszty operacyjne:

-

– nieplanowane odpisy amortyzacyjne dotyczące roku bieżącego
– likwidacja lub postawienie w stan likwidacji w wyniku zużycia ekonomicznego
– likwidacja lub postawienie w stan likwidacji w wyniku zmiany rodzaju działalności lub techniki jej prowadzenia
– sprzedaż
– darowizny lub nieodpłatne przekazanie
– niedobory
– inne
II.Korekty amortyzacji z lat poprzednich związane z ulgą inwestycyjną
III. Odpisy rozliczone w straty nadzwyczajne:

-

– zdarzenia losowe
– zaniechanie działalności
– niedobory-kradzieże
IV.Odpisy rozliczone na zwiększenie inwestycji
Suma dokonanych odpisów (I + II +III + IV)

-

Nota 6b. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

Nota 6c. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności
zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym
Nie dotyczy
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Nota 7. Przychody finansowe (PLN)

Wyszczególnienie

2003

I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:

2002

-

-

– zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych
– zyski z tytułu udziału w innych jednostkach
II. Odsetki, w tym:

18 081,02

12 181,75

- odsetki od spółek powiązanych

-

-

- odsetki od pozostałych kontrahentów

-

-

- odsetki od obligacji

-

-

- odsetki budżetowe

-

-

- odsetki bankowe

-

202,64

- odsetki pozostałe

6 363,39

- odsetki od kaucji dot. najmu lokalu

11 979,11

11 717,63

III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:

-

-

-

–

-

-

–

-

-

-

-

–

-

-

–

-

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

V. Inne, w tym:

-

2,85

– różnice kursowe

51,01

-

– pozostałe przychody finansowe

-

2,85

–

50,19

-

RAZEM

18 083,87

0,82
12 232,76

Nota 8. Koszty finansowe (PLN)

Wyszczególnienie
I. Odsetki, w tym:

2007

2006

68 191,71

27 590,16

– odsetki do spółek powiazanych

-

-

– odsetki do pozostałych kontrahentów

-

-

– odsetki budżetowe

29 177,20

16 976,60

– odsetki bankowe

28 290,38

10 613,56

– odsetki pozostałe

10 724,13

II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:

-

-

-

–

-

-

–

-

-

-

-

-

-

III. Aktualizacja wartości inwestycji, w tym:
–
–

-

IV. Inne, w tym:

16,74

3 804,69

- różnice kursowe

-

-

- utworzone rezerwy

-

-

- pozostałe koszty finansowe
RAZEM

16,74

3 804,69

68 208,45

31 394,85
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Nota 9. Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych (PLN)

Wyszczególnienie

2007

2006

1. Zyski losowe
2. Pozostałe zyski
Razem zyski nadzwyczajne

-

-

w tym:
nie zaliczane do przychodów podatkowych
1. Straty losowe
2. Pozostałe straty
Razem straty nadzwyczajne

-

-

-

-

Zyski nadzwyczajne nie zaliczane do przychodów podatkowych

-

-

Straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

-

-

-

-

-

-

w tym:
nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Podstawa opodatkowania wyniku na operacjach nadzwyczajnych
Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
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Nota 10. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego
(zysku, straty) brutto (PLN)

Lp.

Treść

2007
(+/–
)

1.

ZYSK / STRATA brutto

2.

Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych (bez pozostałych przychodów operacyjnych i
przychodów finansowych)

(–)

3.

Przychody podatkowe nie zaliczane do księgowych

(+)

974,87

4.

Koszty operacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (nota 4)

(+)

1 469 014,73

5.

Pozostałe przychody operacyjne nie zaliczane do przychodów podatkowych (nota 5)

(–)

6.

Pozostałe koszty operacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (nota 6)

(+)

7.

Przychody finansowe nie zaliczane do przychodów podatkowych (nota 7)

(–)

8.

Koszty finansowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (nota 8)

(+)

9.

Koszty stanowiące KUP nie będące kosztami rachunkowymi

(–)

10.

Koszty z lat ubiegłych zrealizowane podatkowo

(–)

11.

Straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (nota 9)

(+)

12.

Straty z lat ubiegłych

(–)

13.

Ulgi z tytułu inwestycji

(–)

14.

Inne

15.

Podstawa opodatkowania

16.

Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie (19%)

(+/–
)

1 486 940,53
-

-

5 000,00

955 287,75
11 052,01

-

6 346,59
10 724,13

-

8 515,70

-

199 730,41

-

8 300,00
1 795 526
342 593
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Nota 11a. Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

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

-

a) odniesionych na wynik finansowy

-

b) odniesionych na kapitał własny

-

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi
- odpis aktualizujący zapasy
- rezerwa na niewykorzystane urlopy
- rezerwa na nagrody jubileuszowe

31 435,00
21 426,00
11 088,00
-

- odsetki naliczone

2 038,00

- rezerwa na badanie sprawozdania finansowego

4 750,00

- koszty ubezpieczeń społecznych ( dotyczy składek za XII 2007)

3 550,00

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
- strata podatkowa z roku 2005

10 009,00
10 009,00

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi

-

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

-

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

-

3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

-

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

-

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

-

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

-

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

-

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy

31 435,00
31 435,00

b) odniesionych na kapitał własny

-

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

-
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Nota 11b. Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

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

-

a) odniesionej na wynik finansowy

-

b) odniesionej na kapitał własny

-

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...

798,00
798,00
798,00

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

-

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami
przejściowymi (z tytułu)

-

3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi
(z tytułu)
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:
a) odniesionej na wynik finansowy

798,00
798,00

b) odniesionej na kapitał własny
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
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Nota 12. Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Wyszczególnienie

Koszty prac
rozwojowych

Wartość firmy

Koncesje, patenty,
licencje

Oprogramowanie
komputerów

Inne wartości
niematerialne i prawne

Wartość początkowa brutto

Razem

-

Wartość brutto na początek okresu

-

-

-

209 841,39

1 285 000,00

1 494 841,39

-

-

-

6 251,17

-

6 251,17

– nabycie

-

-

-

6 251,17

-

6 251,17

– przemieszczenie wewnętrzne

-

-

-

-

-

-

– inne

+ zwiększenia, w tym:

-

-

-

-

-

-

– zmniejszenia

-

-

-

-

95 000,00

95 000,00

- likwidacja

-

-

-

-

95 000,00

95 000,00

- aktualizacja wartości

-

-

-

-

-

-

- sprzedaż

-

-

-

-

-

-

- przemieszczenie wewnętrzne

-

-

-

-

-

-

- inne

-

-

-

-

-

Wartość brutto na koniec okresu

-

-

-

216 092,56

1 190 000,00

1 406 092,56

Umorzenia
Umorzenie na początek okresu

-

-

-

204 473,89

Umorzenia bieżące – zwiększenia

-

-

-

3 390,00

Umorzenia – zmniejszenia

-

-

-

-

95 000,00

95 000,00

– likwidacja

-

-

-

-

95 000,00

95 000,00

– sprzedaż

-

-

-

-

-

-

– przemieszczenie wewnętrzne

-

-

-

-

-

-

– inne

-

-

-

-

-

Umorzenie na koniec okresu

-

-

-

207 863,89

Wartość księgowa netto na koniec okresu

-

-

-

8 228,67
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Nota 13. Zmiany wartości firmy oraz ujemnej wartości firmy
WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

BILLNET S.A.

Razem 2007

a) wartość firmy – jednostki zależne

2006
-

-

-

b) wartość firmy – jednostki współzależne

-

-

-

b) wartość firmy – jednostki stowarzyszone

-

-

-

-

-

-

BILLNET S.A.

Razem 2007

Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY – JEDNOSTKI ZALEŻNE

2006

a) wartość firmy brutto na początek okresu

-

b) zwiększenia (z tytułu)

-

-

-

-

-

-

-

-

g) odpis wartości firmy na koniec okresu

-

-

-

h) wartość firmy netto na koniec okresu

-

-

-

...

-

c) zmniejszenia (z tytułu)
...

-

d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu

-

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
...

UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

-

-

BILLNET S.A.

Razem 2007

a) ujemna wartość firmy – jednostki zależne

2006
-

-

-

b) ujemna wartość firmy – jednostki współzależne

-

-

-

b) ujemna wartość firmy – jednostki stowarzyszone

-

-

-

-

-

-

BILLNET S.A.

Razem 2007

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY – JEDNOSTKI
ZALEŻNE

2006

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)

-

-

-

-

-

-

-

-

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

-

-

-

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

-

-

-

...
c) zmniejszenia (z tytułu)

-

...
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

-

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

-

-

...

-
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Nota 14. Zmiany w środkach trwałych w okresie 1.01.2003 – 31.12.2003 (PLN)

Wyszczególnienie

Prawo
wieczystego
użytkowania
gruntów

Grunty własne

Budynki i budowle

Urządzenia
techniczne,
maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki
trwałe

Razem

Wartość brutto
Wartość brutto na początek okresu

-

-

-

-

-

121 699,01

-

-

121 699,01

– nabycie

-

-

-

121 699,01

-

-

121 699,01

– przemieszczenie wewnętrzne

-

-

-

-

-

-

-

– inne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- likwidacja

-

-

-

-

-

-

-

- aktualizacja wartości

-

-

-

-

-

-

-

- sprzedaż

-

-

-

-

-

-

-

- przemieszczenie wewnętrzne

-

-

-

-

-

-

-

- inne

-

-

-

-

-

-

123 059,81

691 784,89

13 153,84

181 202,37

+ zwiększenie, w tym:

123 059,81

570 085,88

13 153,84

181 202,37

– aktualizacja wartości

887 501,90
-

– zmniejszenie, w tym:

Wartość brutto na koniec okresu

-

-

1 009 200,91

Umorzenia
Umorzenie na początek okresu

-

-

31 790,52

317 925,24

9 902,35

138 348,70

497 966,81

Umorzenia bieżące – zwiększenia

-

-

12 306,00

187 892,24

3 251,49

25 471,68

228 921,41

Zmniejszenia, w tym:

-

-

-

-

-

-

-

– likwidacja

-

-

-

-

-

-

-

– sprzedaż

-

-

-

-

-

-

-

– przemieszczenie wewnętrzne

-

-

-

-

-

-

-

– inne

-

-

-

-

-

-

Umorzenie na koniec okresu

-

-

44 096,52

505 817,48

Wartość księgowa netto

-

-

78 963,29

185 967,41

Stopień zużycia od wartości początkowej (%)

-

-

35,83

73,12

Nota 14a. Poniesione w ostatnim roku i planowane na nastepny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska
Wyszczególnienie
nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

poniesione

planowane
-

w tym:
na ochronę środowiska
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Nota 14b. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez grupę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu,
dzierżawy, lub innych umów (PLN)

Zmiany w ciągu roku
Rodzaj umowy

Stan na 01.01.2007

Stan na 31.12.2007
zwiększenia

zmniejszenia

Najem

-

-

Leasing

-

-

O innym charakterze

-

Razem

-

-

-

-
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Nota 15. Zmiany w inwestycjach długoterminowych (PLN)
a) w jedn. zależnych i niebędacych sp. handl. jedn. współzal. niewyceniomych metodą kons. Pełnej

Wyszczególnienie

1. Nieruchomości

2. Wartości
niematerialne i
prawne

3. Długoterminowe
aktywa finansowe

– udziały lub
akcje

razem

– inne papiery
wartościowe

– inne
długoterminowe
aktywa
finansowe

– udzielone
pożyczki

a) stan na początek okresu

-

-

317 183,20

317 183,20

317 183,20

-

-

-

w tym w cenie nabycia

-

-

317 183,20

317 183,20

317 183,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– nabycie

-

-

-

-

-

-

-

-

– korekty aktualizujące wartość

-

-

-

-

-

-

-

-

– przemieszczenie wewnęrzene

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

317 183,20

317 183,20

317 183,20

-

-

-

– sprzedaż

-

-

-

-

-

-

-

-

– korekty aktualizujące wartość

-

-

317 183,20

317 183,20

317 183,20

-

-

-

– przemieszczenie wewnęrzene

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) zwiększenia w tym:

c) zmniejszenia

d) stan na koniec okresu
w tym w cenie nabycia

b) w jedn. zal., współzal. i stowarzysz. wycen. metodą praw własności, w
tym:

Wyszczególnienie

– udziały lub
akcje

razem

a) stan na początek okresu

-

w tym w cenie nabycia

-

b) zwiększenia w tym:

-

– nabycie

-

– przeszacowanie

-

– przemieszczenie wewnętrzne

-

c) zmniejszenia

-

– sprzedaż

-

– przeszacowanie

-

– przemieszczenie wewnętrzne

-

d) stan na koniec okresu
w tym w cenie nabycia

-

– inne papiery
wartościowe

– inne
długoterminowe
aktywa finansowe

– udzielone
pożyczki

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Nota 15. Zmiany w inwestycjach
długoterminowych (PLN) c.d.

c) w pozostałych jednostkach, w tym:

Wyszczególnienie

razem

– udziały lub akcje

– inne papiery
wartościowe

– udzielone pożyczki

– inne
długoterminowe
aktywa finansowe

4. Inne inwestycje
długoterminowe

Inwestycje
długoterminowe
razem

a) stan na początek okresu

-

317183,2

w tym w cenie nabycia

-

317183,2

b) zwiększenia w tym:

-

-

-

-

-

-

-

– nabycie

-

-

– przeszacowanie

-

-

– przemieszczenie wewnętrzne

-

c) zmniejszenia
– sprzedaż

-

– przeszacowanie

-

– przemieszczenie wewnętrzne

-

d) stan na koniec okresu
w tym w cenie nabycia

-

-

-

-

-

-

-

317 183,20
317 183,20
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Nota 15a. Zmiany w należnościach długoterminowych (PLN)

Należności brutto
1. Od jednostek powiązanych
Stan na początek roku obrotowego
Stan na koniec roku obrotowego, w tym:

Odpis aktualizujący

Należności netto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a) z tytułu dostaw i usług

-

-

-

b) inne

-

-

-

2. Od pozostałych jednostek
Stan na początek roku obrotowego
Stan na koniec roku obrotowego, w tym:
a) z tytułu dostaw i usług
b) inne
Razem na koniec roku obrotowego

92 044,16

-

92 044,16

80 326,53

-

80 326,53

92 044,16

-

92 044,16

92 044,16
92 044,16

-

-

-

92 044,16
-

92 044,16
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Nota 15b. Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych (PLN)

a) w jedn. zależnych i niebędacych sp. handl. jedn. współzal., w tym:
Wyszczególnienie

1. Krótkoterminowe
aktywa finansowe

razem

– inne papiery
wartościowe

– udziały lub akcje

– inne krótkoterminowe
aktywa finansowe

– udzielone pożyczki

a) stan na początek okresu

128 933,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

w tym w cenie nabycia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– nabycie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– korekty aktualizujące wartość

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– przemieszczenie wewnęrzene

4 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 774,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– sprzedaż

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– korekty aktualizujące wartość

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– przemieszczenie wewnęrzene

3 774,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129 359,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) zwiększenia w tym:

c) zmniejszenia

d) stan na koniec okresu
w tym w cenie nabycia

b) w jedn. stowarzyszonych i będących sp. handlowymi jedn. współzal., w tym:
Wyszczególnienie

razem

a) stan na początek okresu

-

w tym w cenie nabycia

-

b) zwiększenia w tym:

-

– nabycie

-

– przeszacowanie

-

– przemieszczenie wewnętrzne

-

c) zmniejszenia

-

– sprzedaż

-

– przeszacowanie

-

– przemieszczenie wewnętrzne

-

d) stan na koniec okresu
w tym w cenie nabycia

– inne papiery
wartościowe

– udziały lub akcje

-

– inne
krótkoterminowe
aktywa finansowe

– udzielone pożyczki

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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c) w pozostałych jednostkach, w tym:
Wyszczególnienie

razem

– udziały lub akcje

– inne papiery
wartościowe

– udzielone pożyczki

– inne
krótkoterminowe
aktywa finansowe

2. Inne inwestycje
krótkoterminowe

a) stan na początek okresu

128 933,91

0,00

0,00

0,00

128 933,91

0,00

w tym w cenie nabycia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 200,00

0,00

0,00

0,00

4 200,00

0,00

– nabycie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– przeszacowanie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 200,00

0,00

0,00

0,00

4 200,00

0,00

3 774,87

0,00

0,00

0,00

3 774,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) zwiększenia w tym:

– przemieszczenie wewnętrzne
c) zmniejszenia
– sprzedaż
– przeszacowanie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 774,87

0,00

0,00

0,00

3 774,87

0,00

129 359,04

0,00

0,00

0,00

129 359,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– przemieszczenie wewnętrzne
d) stan na koniec okresu
w tym w cenie nabycia

2007
Środki pieniężne, w tym:
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
w tym środki pieniężne o ograniczonej
możliwości dysponowania

2006

430 407,79

68 039,56

0,00

0,00

0,00

0,00

430 407,79

68 039,56

19 209,52

30 060,27
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Nota 15c. Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) (PLN)

Należności krótkoterminowe
brutto

Odpis aktualizujący

Należności
krótkoterminowe netto

1. Należności od jednostek powiązanych
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 504 303,97

0,00

2 504 303,97

2 326 851,14

0,00

2 326 851,14

1 461 379,23

0,00

1 461 379,23

2 088 308,64

0,00

2 088 308,64

0,00

0,00

0,00

– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy

69 350,00

0,00

69 350,00

– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy

0,00

0,00

0,00

– powyżej 6 m-cy do 1 roku

0,00

0,00

0,00

169 192,50

0,00

169 192,50

2 326 851,14

0,00

2 326 851,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy
Stan na początek roku
Stan na koniec roku, w tym:
– nieprzeterminowane
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12
miesięcy
Stan na początek roku
Stan na koniec roku, w tym:
– nieprzeterminowane
c) inne
Stan na początek roku
Stan na koniec roku, w tym:
– nieprzeterminowane
2. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy
Stan na początek roku
Stan na koniec roku, w tym:
– nieprzeterminowane
– do 1 miesiąca

– powyżej 1 roku
Razem
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12
miesięcy
Stan na początek roku
Stan na koniec roku, w tym:
– nieprzeterminowane

0,00

0,00

0,00

– do 1 miesiąca

0,00

0,00

0,00

– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy

0,00

0,00

0,00

– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy

0,00

0,00

0,00

– powyżej 6 m-cy do 1 roku

0,00

0,00

0,00

– powyżej 1 roku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

177 251,83

0,00

177 251,83

176 121,00

0,00

176 121,00

177 251,83

0,00

177 251,83

201,00

0,00

201,00

201,00

0,00

201,00

201,00

0,00

201,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem
c) należności z tyt.podatków, dotacji i
ubezp.społ.
Stan na początek roku
Stan na koniec roku, w tym:
– nieprzeterminowane
d) inne należności
Stan na początek roku
Stan na koniec roku, w tym:
– nieprzeterminowane
e) należności dochodzone na drodze sądowej
Stan na początek roku
Stan na koniec roku, w tym:
– nieprzeterminowane
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Nota 16. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych (PLN)

Treść

Stan na
31.12.2007

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:
- przychód nie stanowiący należności
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...
- ubezpieczenia
- wieloletni czynsz za wynajem

31.12.2006

31 435,00

-

31 435,00

-

544 489,11
13 836,34
-

- koszty giełdy

15 000,00

- program partnerski z Microsoft i Esri

14 277,20

- aktywowane koszty projektu finansowanego dotacją
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:
a) długoterminowe, w tym:
b) krótkoterminowe, w tym:

501 375,57
2 946,68
2 946,68
2 946,68

97 656,74
18 341,29
79 315,45
7 073,21
7 073,21
7 073,21

- rezerwa na niewykorzystane urlopy

-

-

- rezerwa na świadczenia pracownicze

-

-

- koszty 2007r. zafakturowane w 2008r.
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:

2 946,68

7 073,21

-

-

-

-

-

-

-

-

- niezrealizowane różnice kursowe

-

-

- przedpłaty

-

-

- różnica wyceny aportów do spółek zależnych

-

-

- wycena kontraktów budowlanych

-

-

a) długoterminowe, w tym:
- środki z tytułu przyszłych świadczeń
b) krótkoterminowe, w tym:
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Nota 17. Kapitał podstawowy

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE DO ZBYCIA
Liczba

Wartość nominalna

Wartość wg cen nabycia

Wartość bilansowa

Cel nabycia

AKCJE (UDZIAłY) JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ BĘDĄCE W POSIADANIU JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba

Liczba

Wartość nominalna

Wartość wg ceny nabycia
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Nota 18. Stan rezerw (PLN)

Rezerwy

Stan na pierwszy
dzień roku
obrotowego

1. Z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

-

2. Na świadczenia pracownicze, w
tym:
a) długoterminowa

-

5 000,00

a) długoterminowe, w tym:
- ...
b) krótkoterminowa, w tym:
- na udzielone gwarancje i
poręczenia
- badanie sprawozdania
Razem

Rozwiązanie

-

-

-

-

-

-

-

-

58 357,84
31 500,00

58 357,84
58 357,84
31 500,00

5 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 000,00

-

5 000,00

31 500,00
-

4 000,00

30 500,00

5 000,00

-

798,00
58 357,84
-

31 500,00

-

4 000,00

90 655,84

Stan na ostatni
dzień roku
obrotowego

Wykorzystanie

798,00

-

b) krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy, w tym:

Zwiększenia

5 000,00

-

30 500,00
90 655,84

Nota 18a. Odpisy aktualizujące wartość aktywów (PLN)

Odpisy

Stan na pierwszy
dzień roku
obrotowego

– wartości niematerialne i prawne

Zwiększenia

Wykorzystanie

Rozwiązanie

Stan na ostatni
dzień roku
obrotowego

-

-

-

-

-

– rzeczowe aktywa trwałe

-

-

-

-

-

– inwestycje długoterminowe

-

-

-

-

-

– zapasy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– należności krótkoterminowe
– inne

Razem

-
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Nota 19. Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa (PLN)

1. Wobec jednostek
powiązanych

Okres spłaty
do roku
początek okresu
koniec okresu
od 1 roku do 3 lat
początek okresu
koniec okresu
powyżej 3 lat do 5 lat
początek okresu
koniec okresu
ponad 5 lat
początek okresu
koniec okresu
Razem
początek okresu
koniec okresu

2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:
razem

a) z tytułu
kredytów i
pożyczek

b) z tytułu emisji
papierów
wartościowych

Razem

c) inne
zobowiązania
finansowe

d) inne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

486 702,40

486 702,40

0,00

0,00

0,00

486 702,40

0,00

486 702,40

486 702,40

0,00

0,00

0,00

486 702,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

486 702,40

486 702,40

0,00

0,00

0,00

486 702,40

0,00

486 702,40

486 702,40

0,00

0,00

0,00

486 702,40
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Nota 19a. Struktura zobowiązań krótkoterminowych ( poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna) (PLN)

Stan na początek
roku obrotowego

1. Wobec jednostek
powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, w
tym:

Stan na koniec roku obrotowego
nieprzeterminowane

do 1 miesiąca

powyżej 1 mies.
do 3 mies.

powyżej 3 mies.
do 6 mies.

powyżej 6 mies.
do 1 roku

powyżej 1 roku

Razem na
koniec roku
obrotowego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- do 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pozostałe
2. Wobec pozostałych
jednostek

853 538,64

896 912,63

214 068,34

12 198,96

12 198,96

4 066,51

25 376,00

1 164 821,40

a) kredyty i pożyczki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) z tytułu emisji dłużnych
pap. wart.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na poczet
dostaw
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł,
ubezp. społ.
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 999,73

122 604,95

214 068,34

12 198,96

12 198,96

4 066,51

25 376,00

390 513,72

350 999,73

122 604,95

214 068,34

12 198,96

12 198,96

4 066,51

25 376,00

390 513,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

474 685,50

774 307,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

774 307,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

855 685,23

896 912,63

214 068,34

12 198,96

12 198,96

4 066,51

25 376,00

1 164 821,40

Razem
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Nota 20. Zobowiązania zabezpieczone na majątku grupy (PLN)

Rodzaj zobowiązania
(kredyt, pożyczka)

Rodzaj zabezpieczenia

Kwota
zabezpieczenia

w tym:
– hipotecznie
– zastaw towarów
– zastaw rzeczowych aktywów trwałych
– z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarząd osobie trzeciej do
czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd
– inne
–
–
Ogółem

-

-

Nota 21. Zobowiązania warunkowe (PLN)

Wyszczególnienie

Kwota

1. Gwarancje
2. Poręczenia (także wekslowe)
3. Kaucje i wadia
4. Zobowiązania z tytułu towarów przyjętych w komis
5. Nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę
spornego postępowania i podatki
6. Z tytułu zawartych, ale jeszcze nie wykonanych umów
7. Pozostałe zobowiązania warunkowe
Ogółem

-

Nota 22. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli (PLN)

Stan na
Wyszczególnienie
1.01.2007

31.12.2007

Zmiana stanu
-

Razem:

-

-

-

Nota 23. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych (PLN)
Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

2007

2006

Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy

0,00

Odsetki od udzielonych pożyczek

0,00

0,00

28 290,38
0,00

10 612,90
0,00

0,00

0,00

Odsetki od kredytów
Otrzymane i zarachowane dywidendy
Zapłacone i zarachowane dywidendy

0,00
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Pozostałe odsetki
Razem odsetki

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania

0,00

0,00

28 290,38

10 612,90

2007

2006

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

798,00

0,00

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

58 357,84

0,00

Pozostałe rezerwy

31 500,00

5 000,00

Razem

90 655,84

5 000,00

Zmiana stanu

85 655,84

0,00

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów

2007

2006

Ogółem zapasy

0,00

60 220,61

Koszty zakupu

0,00

0,00

Aktualizacja wyceny zapasów

0,00

0,00

0,00

60 220,61

60 220,61

0,00

Razem
Zmiana stanu

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności

2007

Należności długoterminowe

2006
92 044,16

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek
Razem należności brutto

80 326,53

0,00

0,00

2 504 303,97

1 637 701,23

2 596 348,13

1 718 027,76

Odpisy aktualizujące wartość należności

0,00

0,00

Razem należności netto

2 596 348,13

1 718 027,76

Zmiana stanu należności

878 320,37

3 544,82

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez
kredytów i pożyczek

2007

2006

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek
Fundusze specjalne
Razem zobowiązania, w tym:

0,00

0,00

1 164 821,40

855 685,23

19 209,52

30 060,27

1 184 030,92

885 745,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i
środków trwałych
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości
niematerialne i prawne
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej

0,00

0,00

Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej

0,00

0,00

Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych

0,00

0,00

Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli

0,00

0,00

Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku

0,00

0,00

Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

Inne zobowiązania finansowe

0,00

0,00

Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego

0,00

0,00

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

0,00

30 000,00

Razem zobowiązania z działalności finansowej
Zobowiązania z działalności operacyjnej
Zmiana stanu zobowiązań

0,00

30 000,00

1 184 030,92

855 745,50

328 285,42

162 169,00

Nota 23. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu
środków pieniężnych (PLN) c.d.

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2007

2006
31 435,00

0,00

544 489,11

97 656,74

575 924,11

97 656,74

-478 267,37

0,00

Ujemna wartość firmy

0,00

0,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

0,00

0,00

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Razem
1. Zmiana stanu
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Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów
Razem
2.Zmiana stanu
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)

Pozycja A. II. 10. Inne korekty

2 946,68

7 073,21

0,00

0,00

0,00

0,00

2 946,68

7 073,21

-4 126,53

0,00

-482 393,90

-60 295,65

2007

Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności
inwestycyjnej (plus)

2006

0,00

0,00

Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów
trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)
0,00

0,00

Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)

0,00

0,00

Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)

0,00

0,00

0,00

0,00

14 173,49

0,00

Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu
gospodarczego
Pozostałe
Razem

14 173,49

0,00

Zmiana stanu

14 173,49

-0,33

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych
Środki pieniężne w kasie

2007

2006
16 918,66

5 298,13

413 489,13

62 741,44

Lokaty bankowe do 3 miesięcy

0,00

0,00

Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym

0,00

0,00

430 407,79

68 039,57

-362 368,22

-80 013,84

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych
Wycena bilansowa środków pieniężnych
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania

0,00

0,00

0,00

0,00

19 209,52

30 060,27
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Nota 24. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie podlegają konsolidacji)

Treść

Opis szczegółowy

Kwota

1. Nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia
2. Procentowy udział jednostki w przedsięwzięciu
3. Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych
oraz wartości niematreialnych i prawnych
4. Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub zakup
używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
5. Część zobowiązań wspólnie zaciągniętych
6. Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia
7. Koszty związane ze wspólnym przedsięwzięciem
8. Zobowiązania warunkowe dotyczące wspólnego przedsięwzięcia
9. Zobowiązania inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia

Nota 25. Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Nie dotyczy
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Nota 26. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Wyszczególnienie

Ogółem

Przeciętna liczba
zatrudnionych w roku
obrotowym

Przeciętna liczba
zatrudnionych w roku
poprzedzającym

30,00

30,00

28,00

28,00

1,00

1,00

z tego:
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)
– uczniowie

-

– osoby wykonujące pracę nakładczą

-

– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych

-

1,00

1,00

Nota 27. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone
członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych (PLN)

Wyszczególnienie
Wynagrodzenie Zarządu
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej

2007
723 382,54
-

Strona 93 z 156

Suntech S.A.

Dokument Informacyjny

Nota 28. Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych (PLN)

Pożyczki i zaliczki
Stan na początek roku

Zarząd
128 933,91

Udzielone

4 200,00

Spłacone

3 774,87

Stan na koniec roku

129 359,04
129 359,04

Organy nadzorcze
-

-

Warunki oprocentowania i terminy spłaty pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze udzielonch członkom Zarządu
Pożyczka ma zostać spłacona do końca czerwca 2008r. Oprocentowana jest w wysokości 4% w skali roku.Na kwotę 129.359,04 składa się
pożyczka w kwocie 105.000,- plus odsetki w kwocie 24.359,04

Warunki oprocentowania i terminy spłaty pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze udzielonch członkom organów
nadzorujących
NIE DOTYCZY

Nota 29. Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej
do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach
nadzorczych jednostki lub Spółek, w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami

NIE DOTYCZY
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Nota 30b. Udziały w podmiotach zależnych

Nazwa spółki i jej forma prawna

Wartość bilansowa akcji

BILLNET S.A.

Razem:

% posiadanych akcji
w kapitale podmiotu

0,00

-

% ilość głosów,
udziałów, kontrol.
podmiotu

57,03%

X

57,03%

X

Kapitał udziałowy /
akcyjny Spółki

Kapitał własny spółki
na dzień 31.12.2007

Wynik netto za rok
2007

1 550 000,00

-

607 592,84

-

9 096,43

1 550 000,00

-

607 592,84

-

9 096,43
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Nota 30c. Udziały w podmiotach stowarzyszonych

Nazwa spółki i jej forma prawna

Razem:

Wartość udziałów

-

% posiadanych
udziałów / akcji w
kapitale podmiotu

% ilość głosów

X

X

Kapitał udziałowy /
akcyjny Spółki

-
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Kapitał własny spółki
na dzień 31.12.2003

-

Wynik netto za rok
2003

-

Nota 30d. Udziały w pozostałych
podmiotach

Nazwa spółki i jej forma prawna

Wartość
udziałów

Razem:

-

% posiadanych
udziałów / akcji
w kapitale
podmiotu

% ilość
głosów

Kapitał
udziałowy /
akcyjny
Spółki

Kapitał własny
spółki na dzień
31.12.2003

Wynik netto
za rok 2003

X

X

X

X

X

Nota 30e. Udziały – zestawienie

Wyszczególnienie

2007

2006

Udziały w podmiotach zależnych
Udziały w podmiotach stowarzyszonych
Udziały w pozostałych podmiotach
Razem

-

-

Suntech S.A.

Dokument Informacyjny

Nota 30f. Wzajemne inwestycje długoterminowe oraz należności długoterminowe w spółkach powiązanych kapitałowo (PLN)

Nazwa spółki

BILLNET S.A.

Razem

1. Udziały lub akcje

-

2. Inne papiery wartościowe

-

3. Udzielone pożyczki

-

4. Inne długoterminowe aktywa finansowe

-

Razem

-

1. Należności długoterminowe
z tego o terminie spłaty:

-

-

-

– do 1 roku

-

– od 1 do 5 lat

-

– ponad 5 lat

-

-
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Nota 30g. Wzajemne należności krótkoterminowe w spółkach powiązanych kapitałowo (PLN)

Nazwa spółki

BILLNET S.A.

1. Należności z tytułu dostaw i usług
– do 12 miesięcy brutto

27 876,91

– rezerwy
– neleżności netto
– powżej 12 miesiecy brutto

27 876,91
-

-

-

– rezerwy

Razem

27 876,91

-

2. Inne

– należności netto

27 876,91
-

– rezerwy
– należności netto

Razem

-

-

27 876,91

27 876,91

27 876,91

27 876,91

– nieprzeterminowane

775,52

775,52

– do 1 m-ca

793,38

793,38

– powyżej 1 do 3 m-cy

2 595,32

2 595,32

– powyżej 3 do 6 m-cy

2 657,50

2 657,50

z tego o terminie spłaty:

– powyżej 6 do 1 roku
– powyżej 1 roku

3 729,79

3 729,79

17 325,40

17 325,40
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Nota 30h. Wzajemne zobowiązania długoterminowe w spółkach powiązanych kapitałowo (PLN)

Nazwa spółki

1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe

BILLNET S.A.

245 960,73

2. Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Razem
z tego o terminie spłaty:

Razem

245 960,73

245 960,73

245 960,73

245 960,73

245 960,73

– do 1 roku

-

– od 1 do 3 lat

-

– od 3 do 5 lat
– ponad 5 lat

245 960,73

245 960,73
-
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Nota 30i. Wzajemne zobowiązania krótkoterminowe w spółkach powiązanych kapitałowo (PLN)

Nazwa spółki
1. Z tytułu dostaw i usług

BILLNET S.A.
-

– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy

z tego o terminie spłaty:

-

-

-

-

-

– nieprzeterminowane
– do 1 m-ca

-

-

2. Inne
Razem

Razem

-

-

– powyżej 1 do 3 m-cy

-

– powyżej 3 do 6 m-cy

-

– powyżej 6 do 12 m-cy

-

– powyżej 1 roku

-

Strona 101 z 156

Suntech S.A.

Dokument Informacyjny

Nota 30j. Przychody ze wzajemnych transakcji pomiędzy spółkami powiązanymi kapitałowo
– objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym (PLN)

Nazwa spółki

BILLNET S.A.

Razem

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów

-

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

-

Razem przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

-

-

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

-

2. Dotacje

-

3. Inne przychody operacyjne

8 648,77

8 648,77

Razem pozostałe przychody operacyjne

8 648,77

8 648,77

1. Dywidendy i udziały w zyskach

-

2. Odsetki

-

3. Zysk ze zbycia inwestycji

-

4. Aktualizacja wartości inwestycji

-

5. Inne

-

Razem przychody finansowe

Zyski nadzwyczajne

-

-

-
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Nota 30k. Przychody ze wzajemnych transakcji pomiędzy spółkami powiązanymi kapitałowo
– nie objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym (PLN)

Nazwa spółki

Razem

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów

-

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

-

Razem przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

-

-

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

-

2. Dotacje

-

3. Inne przychody operacyjne

-

Razem pozostałe przychody operacyjne

-

-

1. Dywidendy i udziały w zyskach

-

2. Odsetki

-

3. Zysk ze zbycia inwestycji

-

4. Aktualizacja wartości inwestycji

-

5. Inne

-

Razem przychody finansowe

Zyski nadzwyczajne

-

-

-
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Nota 30l. Koszty ze wzajemnych transakcji pomiędzy spółkami powiązanymi kapitałowo
– objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym (PLN)
(wariant porównawczy)

Nazwa spółki

Razem

1. Wartość w cenie nabycia zakupionych towarów

-

2. Wartość w cenie nabycia zakupionych materiałów

-

3. Wartość w cenie nabycia zakupionych usług obcych

-

4. Wartość w cenie nabycia innych świadczeń obciążających koszty

-

Razem koszty działalności operacyjnej

-

1. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych

-

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty opercyjne z transakcji wzajemnych
Pozostałe koszty operacyjne z transakcji wzajemnych

-

-

1. Odsetki z transakcji wzajemnych

-

2. Strata ze zbycia inwestycji

-

3. Aktualizacja wartości inwestycji

-

4. Inne

-

Razem koszty finansowe z transakcji wzajemnych

-

-

Straty nadzwyczajne z transakcji wzajemnych

Zarząd

Piotr Saczuk

Prezes Zarządu
Suntech SA

Wojciech Franczak

Wiceprezes Zarządu
Suntech SA
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Nota 30m. Koszty ze wzajemnych transakcji pomiędzy spółkami powiązanymi kapitałowo
– nie objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym (PLN)
(wariant porównawczy)

Nazwa spółki

Razem

1. Wartość w cenie nabycia zakupionych towarów

-

2. Wartość w cenie nabycia zakupionych materiałów

-

3. Wartość w cenie nabycia zakupionych usług obcych

-

4. Wartość w cenie nabycia innych świadczeń obciążających koszty

-

Razem koszty działalności operacyjnej

-

-

1. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych

-

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

-

3. Inne koszty opercyjne z transakcji wzajemnych

-

Pozostałe koszty operacyjne z transakcji wzajemnych

-

-

1. Odsetki z transakcji wzajemnych

-

2. Strata ze zbycia inwestycji

-

3. Aktualizacja wartości inwestycji

-

4. Inne

-

Razem koszty finansowe z transakcji wzajemnych

-

-

Straty nadzwyczajne z transakcji wzajemnych
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Nota 30l. Koszty ze wzajemnych transakcji pomiędzy spółkami powiązanymi kapitałowo – objętymi
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym (PLN)
(wariant kalkulacyjny)

Nazwa spółki

Razem

1. Wartość w cenie nabycia zakupionych towarów i materiałów

2. Wartość w cenie nabycia zakupionych usług obcych i innych świadczeń obciążających:

-

-

-

– koszt wytworzenia produktów

-

– koszt sprzedaży

-

– koszt ogólnego zarządu

-

Razem koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów

-

-

1. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych

-

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

-

3. Inne koszty operacyjne

-

Pozostałe koszty operacyjne z transakcji wzajemnych

-

-

1. Odsetki z transakcji wzajemnych

-

2. Strata ze zbycia inwestycji

-

3. Aktualizacja wartości inwestycji

-

4. Inne
Razem koszty finansowe

Straty nadzwyczajne z transakcji wzajemnych

-

-

-
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Nota 30m. Koszty ze wzajemnych transakcji pomiędzy spółkami powiązanymi kapitałowo
– nie objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym (PLN)
(wariant kalkulacyjny)

Nazwa spółki

Razem

1. Wartość w cenie nabycia zakupionych towarów i materiałów

2. Wartość w cenie nabycia zakupionych usług obcych i innych świadczeń obciążających:

-

-

-

– koszt wytworzenia produktów

-

– koszt sprzedaży

-

– koszt ogólnego zarządu

-

Razem koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów

-

-

1. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych

-

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

-

3. Inne koszty operacyjne

-

Pozostałe koszty operacyjne z transakcji wzajemnych

-

-

1. Odsetki z transakcji wzajemnych

-

2. Strata ze zbycia inwestycji

-

3. Aktualizacja wartości inwestycji

-

4. Inne
Razem koszty finansowe

Straty nadzwyczajne z transakcji wzajemnych

-

-

-
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Nota 30n. Pozostałe wzajemne transakcje pomiędzy jednostkami powiązanymi kapitałowo (PLN)

Nazwa spółki

Razem

I. Korekta wartości zapasów materiałów i towarów z tytułu transakcji wzajemnych:
1. Wartość zapasów z transakcji wzajemnych:

-

-

– towarów

-

– materiałów

-

2. Marża (%):
– marża na towary (%)
– marża na materiały (%)
3. Nie zrealizowana marża w zapasach (p.1 * p.2):

-

-

– nie zrealizowanej marża w zapasach towarów

-

-

– nie zrealizowanej marża w zapasach materiałów

-

-

-

-

Korekta wartości zapasów i wyniku finansowego

II. Korekta wartości usług z transakcji wzajemnych w toku realizacji aktywowanych
w bilansie:
1. Wartość usług z transakcji wzajemnych aktywowanych w bilansie

-

2. Marża na usługi (%)
3. Nie zrealizowana marża zawarta w wartości usług w toku realizacji (p.1 * p.2)
Korekta wartości usług w toku realizacji i wyniku finansowego

-

-

-

-

III. Korekta wartości netto majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i
prawnych nabytych w ramach transakcji wzajemnych
1. Marża zrealizowana na sprzedaży majątku trwałego oraz wartości niematerialnych

-

2. Stawka amortyzacyjna (%)
3. Amortyzacja naliczona (p.1 * p.2)

Korekta wartości netto majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych
a także wyniku finansowego

-

-

-

-

IV. Korekta wartości inwestycji krótko i długoterminowych nabytych w ramach
transakcji wzajemnych
1. Wartość inwestycji
2. Zysk/Strata zeralizowana
3. Nie zrealizowany zysk/strata
Korekta wartości inwestycji długo i krótkoterminowych

-
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OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I
SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

ODPIS Z WŁAŚCIWEGO DLA EMITENTA REJESTRU
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STATUT SPÓŁKI –TEKST JEDNOLITY
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ZMIANY STATUTU SPÓŁKI NIEZAREJESTROWANE PRZEZ SĄD

Nie dotyczy. W chwili obecnej, ze względu na fakt, iż w dniu 1 września 2008 roku doszło do rejestracji w
rejestrze przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian wprowadzonych na
Walnym Zgromadzeniu z dnia 15 maja 2008 roku nie ma podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia
w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd.

6.4

OBJASNIENIA TERMINÓW I SKRÓTÓW
Definicja i objaśnienie

Skrót
Akcje serii A

5 000 000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A

Akcje serii B

5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B

Akcje serii C

333 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C

Akcje serii D

578 220 akcji zwykłych na okaziciela serii D

Prawa do akcji serii D

578 220 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D

ASO/Alternatywny
System
Obrotu/ New Connect

Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt2) ustawy
o obrocie, organizowanym przez Giełdę papierów wartościowych w
Warszawie S.A.

Autoryzowany Doradca

Capital One Advisers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dokument
Dokument

Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji
prawnej i finansowej Emitenta oraz o instrumentach finansowych

Informacyjny/

Doradca Prawny

Kancelaria Radców Prawnych Kurek, Kosciółek & Partnerzy

Dz. U.

Dziennik Ustaw

Emitent/ Spółka

Suntech Spółka Akcyjna

Giełda/ GPW/GPW SA

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna. z
siedzibą w Warszawie

Instrumenty
Emitenta

Akcje serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C, Akcje Serii D, Praw Do
Akcji Serii D

finansowe

kc

Ustawa z dnia 23 kwietnia
(Dz.U.64.16.93 z późn.zm.)

1964

roku

–

kodeks

KDPW/ KDPW SA/Depozyt/
Krajowy Depozyt

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna

cywilny
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Komisja/KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

kpc

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – kodeks postępowania
cywilnego (Dz.U.64.43.296 z późn zm)

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

ksh

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku- kodeks spółek handlowych
(Dz.U.00.94.1037 z późn.zm)

MSR

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

NWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Ordynacja podatkowa

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 05.8.60 z późn. zm.)

Organizator

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna. z
siedzibą w Warszawie

Alternatywnego
Systemu Obrotu
PKB

Produkt Krajowy Brutto

PKD

Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 roku (Dz. U. 04.33.289. z
późn.zm.)

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)

RN/ Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Emitenta

Regulamin ASO

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

Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w
sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę
akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz
warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U.05.207.
1729.)

Rozporządzenie
Koncentracji

dotyczące

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w
sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców

spółka publiczna

Spółka publiczna w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej (art. 4 p.
20), czyli spółka, w której co najmniej jedna akcja jest
zdematerializowana w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie
instrumentami

UE

Unia Europejska

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
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ustawa o nadzorze

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
(Dz. U. 05.183 .1537 z późn zm.)

ustawa
o
obrocie
instrumentami finansowymi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U.05.183.1538 z 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 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 (Dz. U.05.184.1539 z
późn. zm.)

ustawa
o
dochodowym
fizycznych

od

podatku
osób

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U.00.14.176 z późn. zm.)

ustawa
o
dochodowym
prawnych

od

podatku
osób

Ustawia z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób
prawnych (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 (Dz.U.07.68.450 z późn.zm)

ustawa o podatku od spadków
i darowizn

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn
(Dz.U.04.142.1514 z późn.zm.)

ustawa o rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.02.76.694
z późn. zm.)

VAT

Podatek od towarów i usług regulowany ustawą z dnia 11 marca
2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.04.54.535 z późn.
zm.)

z późn. zm.

z późniejszymi zmianami

Zarząd

Zarząd Emitenta
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