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1 Tytu
Dokument Informacyjny uproszczony spó ki Hydrapres S.A. z siedzib  w Solcu Kujawskim. 

2 Dane teleadresowe Emitenta 
Firma (nazwa) Spó ki: Hydrapres Spó ka Akcyjna

Siedziba, adres:  Solec Kujawski, ul. Haska 7, 86-050 Solec Kujawski 

Nr telefonu, faksu:  +48 52 323 92 00 

+48 52 323 92 01

Adres strony internetowej: www.hydrapres.pl

Adres poczty elektronicznej biuro@hydrapres.pl

S d Rejestrowy: S d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego 
Rejestru S dowego

Data rejestracji w KRS: 15 wrzesie  2003 r. 

Nr KRS:   0000172742
Nr REGON:   092560204

NIP:    953-23-71-196

3 Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do 
alternatywnego systemu obrotu 

3.1 Okre lenie rodzajów, liczby oraz cznej warto ci instrumentów 
finansowych 

Niniejszy dokument informacyjny zosta  sporz dzony w zwi zku z ubieganiem si  o wprowadzenie do 

alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Gie d  Papierów 

Warto ciowych w Warszawie S.A 9 651 392 Akcji Serii J, zwyk ych na okaziciela o warto ci nominalnej 

0,35 z  (trzydzie ci pi  groszy) ka da, tj. o cznej warto ci nominalnej 3 377 987,2 z  (trzy miliony 

trzysta siedemdziesi t siedem tysi cy dziewi set osiemdziesi t siedem, 20/100 z otych).

Emisja Akcji Serii J odby a si  na podstawie uchwa y nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie obni enia kapita u zak adowego i pokrycia strat 

Spó ki oraz jednoczesnego podwy szenia kapita u zak adowego poprzez emisj  akcji serii J  

z wy czeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy. Na podstawie wskazanej uchwa y

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ki na podstawie art. 431 § 1 i § 2, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz  

w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spó ek handlowych uchwali o podwy szenie kapita u zak adowego, które 

mia o charakter „wide kowy”. Zgodnie z uchwa  kapita  zak adowy zosta  podwy szony z kwoty 

9.199.260,00 z  (dziewi  milionów sto dziewi dziesi t dziewi  tysi cy dwie cie sze dziesi t

z otych) o kwot  nie ni sz  ni  1.820.000,00 z  (jeden milion osiemset dwadzie cia tysi cy z otych) i nie 

wy sz  ni  3.500.000,00 (trzy miliony pi set tysi cy z otych), tj. do kwoty nie ni szej ni  11.019.260,00 

z  (jedena cie milionów dziewi tna cie tysi cy dwie cie sze dziesi t  z otych) i nie wy szej ni

12.699.260,00 z  (dwana cie milionów sze set dziewi dziesi t dziewi  tysi cy dwie cie

sze dziesi t z otych), poprzez emisj  nie mniej ni  5.200.000 (pi  milionów dwie cie tysi cy) i nie 
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wi cej ni  10.000.000 (dziesi  milionów) sztuk akcji zwyk ych na okaziciela serii J o warto ci

nominalnej 0,35 z  (trzydzie ci pi  groszy) ka da.

Emisja Akcji Serii J odby a si  na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spó ek

handlowych, tj.: w drodze oferty prywatnej, skierowanej do oznaczonego inwestora z pozbawieniem 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w ca o ci. Akcje serii J uczestniczy  b d

w dywidendzie pocz wszy od wyp at zysku, jaki przeznaczony zostanie do podzia u za rok obrotowy 

2010.

Oferta kierowana by a do wybranych wierzycieli Spó ki spe niaj cych poni sze kryteria: 

1) posiadaj  na dzie  14 kwietnia 2010 roku wierzytelno ci wobec Spó ki w wysoko ci nie ni szej ni

8.000 z  (osiem tysi cy z otych),

2) wierzytelno ci wynikaj  z tytu u dostaw materia ów i us ug, udzielonych po yczek, innych 

zobowi za  finansowych  oraz zaleg ych wiadcze  z tytu u pe nionych funkcji w organach Spó ki, 

- tj. do cznie 24 podmiotów. 

Liczba oferowanych akcji przypadaj ca na ka dego z wierzycieli stanowi iloraz kwoty wierzytelno ci na 

dzie  14 kwietnia 2010 roku oraz ceny emisyjnej jednej akcji. 

Oferta prowadzona by a od 15 kwietnia 2010 roku do 10 maja 2010 roku. Zgodnie z warunkami oferty,  

w przypadku zainteresowania w ród wierzycieli ofert  przekraczaj c  maksymaln  liczb  oferowanych 

akcji, nast pi redukcja liczby akcji, na które nast pi y zapisy proporcjonalnie do wysoko ci w jakiej 

pozostaje wierzytelno  poszczególnego wierzyciela do cznej sumy wierzytelno ci wierzycieli do 

których skierowana zosta a oferta. Powy sze oznacza o, i  maksymalna stopa redukcji mog a wynie

27 %. 

W wyniku przeprowadzonej subskrypcji obj tych zosta o cznie 9.651.392 akcji za czn  cen

emisyjn , równej cenie nominalnej, w cznej wysoko ci 3 377 987,20 z . Redukcja nie by a

przeprowadzana. Wszystkie akcje serii J zosta y op acone w pe nej wysoko ci. W ramach emisji akcji 

serii J akcje obj o cznie 8 Akcjonariuszy (wierzycieli) po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej,  

w sposób nast puj cy: 

1) STA-Odlewnie Sp. z o.o. – 9 125 689 sztuk akcji o cznej warto ci 3 193 991,15 z ,

2) Zbigniew Kuli ski – 135 482 sztuk akcji o cznej warto ci 47 418,70 z ,

3) Józef Wolski – 61 582 sztuk akcji o cznej warto ci 21 553,70 z ,

4) Adam Che chowski – 47 221 sztuk akcji o cznej warto ci 16 527,35 z ,

5) Ma gorzata Jasi ska – 128 603 sztuk akcji o cznej warto ci 45 011,05 z ,

6) Maciej Kuli ski – 104 391 sztuk akcji o cznej warto ci 36 536,85 z ,

7) Micha  Rogatko – 24 212 sztuk akcji o cznej warto ci 8 474,20 z ,

8) Dariusz Komarczewski – 24 212 sztuk akcji o cznej warto ci 8 474,20 z .

Uzasadnieniem dla ustalenia ceny emisyjnej w wysoko ci 0,35 z  (trzydziestu pi ciu groszy) za akcj

by a warto  rynkowa akcji notowanych na rynku NewConnect, gdzie rednia cena akcji Spó ki wed ug
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cen z zamkni cia sesji, w okresie od 16 lutego 2010 roku (po terminie publikacji raportu za cztery 

kwarta y 2009 roku) do 10 marca 2010 roku wynios a 0,41 z . Obni enie ceny emisyjnej o niespe na

15 % w stosunku do wy ej wymienionej warto ci b dzie stanowi o zdaniem Zarz du dodatkowy 

bodziec, aby uzyska  zgod  wierzycieli na konwersj  kwoty zobowi za  w zaplanowanych granicach. 

3.2 Okre lenie podstawy prawnej emisji Akcji Serii J 

Zgodnie z art. 431 § 1 KSH w zwi zku z art. 430 KSH, podwy szenie kapita u zak adowego wymaga 

uchwa y Walnego Zgromadzenia. Uchwa a taka, aby by a skuteczna powinna, zgodnie z art. 415 § 1 

Ksh, zosta  podj ta wi kszo ci  trzech czwartych g osów oddanych, przy czym w interesie spó ki

Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 433 § 2 KSH mo e pozbawi  akcjonariuszy prawa poboru akcji 

w ca o ci lub w cz ci. W takim przypadku uchwa a Walnego Zgromadzenia o wy czeniu prawa 

poboru i w konsekwencji uchwa a o podniesieniu kapita u zak adowego wymaga wi kszo ci co najmniej 

czterech pi tych g osów. Uchwa a o podwy szeniu kapita u zak adowego nie mo e by  zg oszona do 

s du rejestrowego po up ywie sze ciu miesi cy od dnia jej powzi cia. Jednocze nie na podstawie art. 

431 § 7 KSH do podwy szenia kapita u zak adowego stosuje si  odpowiednio przepisy art. 308-312
1
,

art. 315 § 2, art. 316 § 2, art. 317, art. 321 § 2, art. 322 i art. 328 § 5. Na podstawie stosowanego 

odpowiednio przepisu art. 310 § 2 KSH uchwa a Walnego Zgromadzenia mo e okre la  minimaln  lub 

maksymaln  wysoko  kapita u zak adowego o jak  nast puje podwy szenie. W takim przypadku 

podwy szenie kapita u zak adowego dochodzi do skutku z chwil  obj cia przez akcjonariuszy takiej 

liczby akcji, których czna warto  nominalna jest równa co najmniej minimalnej wysoko ci kapita u

zak adowego przewidzianego w uchwale o podwy szeniu, oraz z o enia przez zarz d, o wiadczenia

w formie aktu notarialnego o wysoko ci obj tego podwy szonego kapita u zak adowego. Wysoko

obj tego kapita u powinna mie ci  si  w okre lonych w uchwale Walnego Zgromadzenia granicach. 

Podwy szenie kapita u zak adowego nast puje z chwil  wpisu do Krajowego Rejestru S dowego zmian 

Statutu Spó ki.  

Podstaw  emisji Akcji Serii J stanowi: 

1) uchwa a nr 11 z dnia 25 marca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta  

w sprawie obni enia kapita u zak adowego i pokrycia strat Spó ki oraz jednoczesnego 

podwy szenia kapita u zak adowego poprzez emisj  akcji serii J z wy czeniem prawa 

poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, 

2) uchwa a nr 12 z dnia 25 marca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta  

w sprawie zmiany Statutu, 

3) o wiadczenie Zarz du w formie aktu notarialnego o wysoko ci obj tego kapita u

zak adowego.

Poni ej zamieszczono tre  podj tych uchwa  nr 11 oraz nr 12 z dnia 25 marca 2010 roku Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz tre  o wiadczenia Zarz du.
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Uchwa a Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spó ki pod firm  Hydrapres Spó ka Akcyjna z siedzib  w Solcu Kujawskim 

z dnia 25 marca 2010 roku 

w sprawie obni enia kapita u zak adowego i pokrycia strat Spó ki oraz jednoczesnego podwy szenia
kapita u zak adowego poprzez emisj  akcji serii J z wy czeniem prawa poboru dotychczasowych 

Akcjonariuszy

§ 1 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spó ki Akcyjnej z siedzib  w Solcu Kujawskim, 
uwzgl dniaj c, e skumulowana, niepokryta strata Spó ki za rok obrotowy 2009 i lata ubieg e,
wynikaj ca z zatwierdzonych sprawozda  finansowych Spó ki wynosi 16.341.513,17 z  (szesna cie
milionów trzysta czterdzie ci jeden tysi cy pi set trzyna cie z otych 17/100), w zwi zku z 
zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz po rozpatrzeniu opinii Rady 
Nadzorczej w sprawie wniosku Zarz du dotycz cego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 
2009, na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu spó ek handlowych niniejszym obni a kapita  zak adowy z 
kwoty 26.283.600,00 z  (dwadzie cia sze  milionów dwie cie osiemdziesi t trzy tysi ce sze set 
z otych) o kwot  17.084.340,00 z  (siedemna cie milionów osiemdziesi t cztery tysi ce trzysta 
czterdzie ci z otych), tj. do kwoty 9.199.260,00 z  (dziewi  milionów sto dziewi dziesi t dziewi
tysi cy dwie cie sze dziesi t z otych), w drodze obni enia warto ci nominalnej jednej akcji z 
dotychczasowej kwoty 1,00 z  (jeden z oty) do kwoty 0,35 z  (trzydzie ci pi  groszy).   

2. Obni enie kapita u zak adowego poprzez zmniejszenie warto ci nominalnej akcji nast puje bez 
wynagrodzenia dla Akcjonariuszy Spó ki.   

3. Z kwoty 17.084.340,00 z  (siedemna cie milionów osiemdziesi t cztery tysi ce trzysta czterdzie ci
z otych), o któr  obni a si  kapita  zak adowy:

a) 16.341.513,17 z  (szesna cie milionów trzysta czterdzie ci jeden tysi cy pi set 
trzyna cie z otych 17/100) przeznacza si  na pokrycie w ca o ci wykazanej w bilansie 
na dzie  31 grudnia 2009 r. skumulowanej straty Spó ki za rok obrotowy 2009 i lata 
ubieg e i pokrywa t  strat ,

b) pozosta  kwot  tj. 742.826,83 z  (siedemset czterdzie ci dwa tysi ce osiemset 
dwadzie cia sze  z otych 83/100), która nie przekracza 10% obni onego kapita u
zak adowego, przeznacza si  na utworzenie osobnego kapita u rezerwowego, o którym 
mowa w art. 457 § 2 Kodeksu spó ek handlowych.

4. W zwi zku z celem obni enia, na podstawie art. 457 § 1 pkt 2 in principio oraz art. 457 § 3 Kodeksu 
spó ek handlowych niniejsza uchwa a nie podlega og oszeniu.

§ 2 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ki na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7 w zw. z art. 310 § 
2 oraz art. 432 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spó ek handlowych, niniejszym dokonuje podwy szenia
kapita u zak adowego Spó ki Hydrapres Spó ka Akcyjna z kwoty 9.199.260,00 z  (dziewi  milionów 
sto dziewi dziesi t dziewi  tysi cy dwie cie sze dziesi t z otych) o kwot  nie ni sz  ni
1.820.000,00 z  (jeden milion osiemset dwadzie cia tysi cy z otych) i nie wy sz  ni  3.500.000,00 
(trzy miliony pi set tysi cy z otych), tj. do kwoty nie ni szej ni  11.019.260,00 z  (jedena cie
milionów dziewi tna cie tysi cy dwie cie sze dziesi t  z otych) i nie wy szej ni  12.699.260,00 z
(dwana cie milionów sze set dziewi dziesi t dziewi  tysi cy dwie cie sze dziesi t z otych), 
zgodnie z poni szymi warunkami.  

2. Podwy szenie kapita u zak adowego Spó ki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez 
emisj  nie mniej ni  5.200.000 (pi  milionów dwie cie tysi cy) i nie wi cej ni  10.000.000 (dziesi
milionów) sztuk akcji zwyk ych na okaziciela serii J o warto ci nominalnej 0,35 z  (trzydzie ci pi
groszy) ka da.

3. Ustala si  cen  emisyjn  akcji serii J równ  0,35 z otych (trzydzie ci pi  groszy) za jedn   akcj .

4. Akcje serii J uczestniczy  b d  w dywidendzie pocz wszy od wyp at zysku, jaki przeznaczony 
zostanie do podzia u za rok obrotowy 2010.

5. Akcje serii J zostan  pokryte w ca o ci wk adami pieni nymi.   
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§ 3 

1. Na podstawie art. 433 § 2 K.s.h. w interesie Spó ki wy cza si  w ca o ci prawo poboru akcji serii J 
przys uguj ce dotychczasowym Akcjonariuszom.   

2. Zarz d przedstawi  Walnemu Zgromadzeniu pisemn  opini  w sprawie pozbawienia prawa poboru 
oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej, stanowi c  za cznik do niniejszej Uchwa y.   

3. Wszystkie akcje serii J zostan  zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej,  
w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spó ek handlowych i obj te przez nie wi cej ni  99 
subskrybentów.

4. Upowa nia si  Zarz d do okre lenia terminów otwarcia i zamkni cia subskrypcji akcji serii J oraz 
do okre lenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydzia u akcji serii J, a tak e do okre lenia innych 
terminów zwi zanych z subskrypcj  akcji serii J w zakresie nie obj tym niniejsz  uchwa .

5. Upowa nia i zobowi zuje si  Zarz d do z o enia o wiadczenia o wysoko ci obj tego kapita u
zak adowego celem dostosowania wysoko ci kapita u zak adowego w Statucie Spó ki stosownie do 
tre ci art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spó ek handlowych.

§ 4 

1. Akcje serii J nie b d  mia y formy dokumentu od dnia ich dematerializacji. Dematerializacja akcji 
serii J nast pi w zwi zku z zamiarem ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na 
rynku NewConnect, organizowanym przez Gie d  Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A, na 
którym s  notowane wszystkie dotychczas wyemitowane akcje Spó ki.  

2. Upowa nia si  i zobowi zuje Zarz d Spó ki do podj cia wszelkich czynno ci prawnych i 
faktycznych przewidzianych przepisami prawa, Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów 
Warto ciowych S.A. oraz Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu (rynek NewConnect), 
przyj tym Uchwa  Nr 147/2007 Zarz du Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. z dnia 
1 marca 2007 r., z uwzgl dnieniem zmian, w celu wprowadzenia akcji serii J do obrotu na tym 
rynku, oraz dematerializacji akcji w depozycie papierów warto ciowych, prowadzonym przez 
Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych S.A. w Warszawie, w tym do zawarcia z Krajowym 
Depozytem Papierów Warto ciowych S.A. umowy, której przedmiotem b dzie rejestracja i 
dematerializacja akcji serii J.  

§ 5 

Uchwa a niniejsza wchodzi w ycie z dniem podj cia.  

Za cznik do uchwa y
OPINIA ZARZ DU

w sprawie wy czenia prawa poboru akcji zwyk ych na okaziciela serii J i wskazania 
proponowanej ceny emisyjnej 

Zarz d Spó ki Hydrapres S.A. z siedzib  w Solcu Kujawskim, dzia aj c w trybie art. 433 § 2 
Kodeksu spó ek handlowych, przedstawia swoj  opini  w sprawie wy czenia prawa poboru akcji 
zwyk ych na okaziciela serii J. 

Uzasadniaj c wy czenie Akcjonariuszy od poboru nowych akcji Zarz d podaje, e takie 
rozwi zanie le y w interesie Spó ki. 

Spó ka jest na dobrej drodze do wyj cia z trudnej sytuacji finansowej. Zarz d realizuj c
program restrukturyzacyjny sprawi , e pocz wszy od ko ca 2009 roku Spó ka generuje zysk na 
sprzeda y, jednak sp ata zobowi za  z bie cych wp ywów jest niedostateczna. W tej sytuacji istnieje 
potencjalne zagro enie brakiem dostaw materia ów i us ug niezb dnych do realizacji programu 
produkcyjnego.

W tej sytuacji Zarz d zdecydowa  o rozpocz ciu stara  o pozyskanie rodków z emisji akcji. 
Emisja z prawem poboru, jako e Spó ka zobowi zana jest w tej sytuacji do przygotowania oferty 
publicznej, spowodowa aby opó nienie zwi zane z przygotowaniem takiej emisji. 

Nie maj c krótkoterminowych perspektyw na uzyskanie znacz cych rodków z zewn trznych 
róde  Zarz d podj  wst pne rozmowy z najwi kszymi wierzycielami. Zarz d zamierza zaoferowa  im 

obj cie akcji serii J w zamian za wk ad pieni ny, a uzyskane rodki wykorzystane by yby na sp at
zobowi za .
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Zarz d zdecydowa , e w przypadku uchwalenia podwy szenia kapita u, ofert  obj cia akcji 
skieruje do wszystkich wierzycieli Spó ki oprócz banków, w stosunku do których istniej  zobowi zania w 
kwocie nie ni szej ni  8.000 z .

W aktualnej sytuacji finansowej Spó ki mo liwie krótki termin uzyskania rodków wp ynie
korzystnie na jej postrzeganie przez kontrahentów i umo liwi rozszerzenie dzia alno ci, szczególnie w 
zakresie produkcji elementów t oczonych, które stanowi  podstaw  dzia alno ci. Zadaniem Zarz du
porozumienie z wierzycielami pozwoli uzyska  Spó ce niezb dny czas na uzyskanie trwalej rentowno ci
netto poprzez uzyskanie rodków w kwocie ok. od 3 mln do 3,5 mln z otych. 

Uzasadnieniem dla ustalenia ceny emisyjnej w wysoko ci 0,35 z  (trzydziestu pi ciu groszy) za 
akcj  jest aktualna warto  rynkowa akcji notowanych na rynku NewConnect, gdzie rednia cena akcji 
Spó ki wed ug cen z zamkni cia sesji, w okresie od 16 lutego 2010 roku (po terminie publikacji raportu 
za cztery kwarta y 2009 roku) do 10 marca 2010 roku wynios a 0,41 z . Obni enie ceny emisyjnej o 
niespe na 15 % w stosunku do wy ej wymienionej warto ci b dzie stanowi o zdaniem Zarz du
dodatkowy bodziec, aby uzyska  zgod  wierzycieli na konwersj  kwoty zobowi za  w zaplanowanych 
granicach.

Solec Kujawski, dnia 12 marca 2010 roku 

Dobromir Niewi ski – Prezes Zarz du

Anna Zwierzchowska – Cz onek Zarz du

Uchwa a Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spó ki pod firm  Hydrapres Spó ka Akcyjna z siedzib  w Solcu Kujawskim 

z dnia 25 marca 2010 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spó ki

§ 1 

1. W zwi zku z podj ciem uchwa y nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmieni  Statut 
Spó ki w ten sposób, e uchyla dotychczasow  tre  § 3 ust. 1 w brzmieniu: 

„1. Kapita  zak adowy Spó ki wynosi 26.283.600,00 z  (dwadzie cia sze  milionów dwie cie
osiemdziesi t trzy tysi ce sze set z otych) i dzieli si  na akcje o warto ci nominalnej 1,00 z  (jeden 
z oty) ka da, w tym: 

a) 200.000 (dwie cie tysi cy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 200000, 

b) 50.000 (pi dziesi t tysi cy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 50000, 

c) 2.500.000 (dwa miliony pi set tysi cy) akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 
2500000,

d) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pi dziesi t tysi cy) akcji imiennych serii D o numerach 
od 0000001 do 2750000, 

e) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysi cy) akcji imiennych serii E o numerach od 0000001 
do 4300000, 

f) 310.000 (trzysta dziesi  tysi cy) akcji imiennych serii F o numerach od 000001 do 
310000,

g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii G o numerach od 0000001 do 3000000, 

h) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii H o numerach od 0000001 do 2000000, 

i) 11.173.600 (jedena cie milionów sto siedemdziesi t trzy tysi ce sze set) akcji na 
okaziciela serii I o numerach od 00000001 do 11173600.” 

i nadaje mu nowe, nast puj ce brzmienie: 

„1. Kapita  zak adowy Spó ki wynosi nie mniej ni  11.019.260,00 z  (jedena cie milionów 
dziewi tna cie tysi cy dwie cie sze dziesi t  z otych) i nie wi cej ni  12.699.260,00 z  (dwana cie
milionów sze set dziewi dziesi t dziewi  tysi cy dwie cie sze dziesi t z otych) i dzieli si  na 
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akcje o warto ci nominalnej 0,35 z  (trzydzie ci pi  groszy) ka da, w tym: 

a) 200.000 (dwie cie tysi cy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 200000, 

b) 50.000 (pi dziesi t tysi cy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 50000, 

c) 2.500.000 (dwa miliony pi set tysi cy) akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 
2500000,

d) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pi dziesi t tysi cy) akcji imiennych serii D o numerach 
od 0000001 do 2750000, 

e) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysi cy) akcji imiennych serii E o numerach od 0000001 
do 4300000, 

f) 310.000 (trzysta dziesi  tysi cy) akcji imiennych serii F o numerach od 000001 do 
310000,

g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii G o numerach od 0000001 do 3000000, 

h) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii H o numerach od 0000001 do 2000000, 

i) 11.173.600 (jedena cie milionów sto siedemdziesi t trzy tysi ce sze set) akcji na 
okaziciela serii I o numerach od 00000001 do 11173600, 

j) nie mniej ni  5.200.000 (pi  milionów dwie cie tysi cy) i nie wi cej ni   10.000.000 
(dziesi  milionów) akcji na okaziciela serii J o numerach od 00000001 nie dalej ni  do 
10000000.” 

§ 2 

Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia. 

Uchwa  podj to jednog o nie w g osowaniu jawnym: 16.452.516 g osów za, przeciw 0, wstrzyma o si
0, nikt nie zg osi  sprzeciwu do uchwa y.  

Na podstawie protoko u Komisji Skrutacyjnej Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi , e Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podj o powy sz  uchwa .

Repertorium A numer 3551/2010 

AKT  NOTARIALNY 

Dnia dziesi tego maja dwa tysi ce dziesi tego roku (10.05.2010 r.) w Kancelarii Notarialnej  
w Bydgoszczy przy ulicy Cieszkowskiego17/2 przed notariuszem Andrzejem Barabaszem stawili si :

1. Anna El bieta Zwierzchowska 

2. Dobromir Niewi ski

- Zarz d Spó ki Hydrapres Spó ka Akcjyjna z siedzib  w Solcu Kujawskim 

Stawaj cy o wiadczaj , e w niniejszej czynno ci wyst puj  jako Zarz d spó ki pod firm : Hydrapres 
Spó ka Akcyjna z siedzib  w Solcu Kujawskim przy ulicy Haskiej 7, kod: 86-050, Regon: 092560204, 
NIP: 9532371196, i to stawaj cy ad. 2 jako Prezes Zarz du Spó ki, a stawaj ca ad.1 jako Cz onek
Zarz du Spó ki uprawnieni do reprezentacji cznej – na dowód czego okazuj  odpis z KRS numer 
172742 z dnia 10 marca 2010 r. 

O wiadczenie

§ 1 

Zarz d Hydrapres Spó ka Akcyjna z siedzib  w Solcu Kujawskim, maj c na wzgl dzie, i  w zwi zku z: 

- podj ciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 marca 2010 roku uchwa y nr 11 
w sprawie obni enia kapita u zak adowego i pokrycia strat Spó ki oraz jednoczesnego 
podwy szenia kapita u zak adowego poprzez emisj  akcji serii J z wy czeniem prawa 
poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz uchwa y nr 12 w sprawie zmiany Statutu Spó ki, 
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na podstawie których dokonano wide kowego podwy szenia kapita u zak adowego, z kwoty 
9.199.260,00 z  (dziewi  milionów sto dziewi dziesi t dziewi  tysi cy dwie cie
sze dziesi t z otych) o kwot  nie ni sz  ni  1.820.000,00 z  (jeden milion osiemset 
dwadzie cia tysi cy z otych) i nie wy sz  ni  3.500.000,00 (trzy miliony pi set tysi cy
z otych), tj. do kwoty nie ni szej ni  11.019.260,00 z  (jedena cie milionów dziewi tna cie
tysi cy dwie cie sze dziesi t  z otych) i nie wy szej ni  12.699.260,00 z  (dwana cie
milionów sze set dziewi dziesi t dziewi  tysi cy dwie cie sze dziesi t z otych), poprzez 
emisj  nie mniej ni  5.200.000 (pi  milionów dwie cie tysi cy) i nie wi cej ni  10.000.000 
(dziesi  milionów) sztuk akcji zwyk ych na okaziciela serii J o warto ci nominalnej 0,35 z
(trzydzie ci pi  groszy) ka da;

- obj ciem emisji akcji serii J w cznej liczbie 9.651.392 (s ownie: dziewi  milionów sze set 
pi dziesi t jeden tysi cy trzysta dziewi dziesi t dwie) akcje, o warto ci nominalnej jednej 
akcji wynosz cej 0,35 z  (trzydzie ci pi  groszy), tj. o cznej warto ci nominalnej 3 377 
987,20 z  trzy miliony trzysta siedemdziesi t siedem tysi cy dziewi set osiemdziesi t
siedem, 20/100 z otych) tj. powy ej dolnej granicy podwy szonego wide kowo kapita u
zak adowego,

- zako czeniem w dniu 10 maja 2010 roku subskrypcji akcji emisji serii J i doj ciem do skutku 
tej emisji, 

na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zwi zku z art. 431 § 7 Kodeksu spó ek handlowych, dookre la kapita
zak adowy spó ki o wiadczaj c, i  § 3 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:  

„Kapita  zak adowy Spó ki wynosi 12.577.247,20 z  (dwana cie milinów pi set siedemdziesi t siedem 
tysi cy dwie cie czterdzie ci siedem z otych 20/100) i dzieli si  na akcje o warto ci minimalnej 0,35 z
(trzydzie ci pi  groszy) ka da, w tym:  

a) 200.000 (dwie cie tysi cy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 200000, 

b) 50.000 (pi dziesi t tysi cy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 50000, 

c) 500.000 (dwa miliony pi set tysi cy) akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 
2500000,

d) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pi dziesi t tysi cy) akcji imiennych serii D o numerach 
od 0000001 do 2750000, 

e) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysi cy) akcji imiennych serii E o numerach od 0000001 do 
4300000,

f) 310.000 (trzysta dziesi  tysi cy) akcji imiennych serii F o numerach od 000001 do 310000, 

g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii G o numerach od 0000001 do 3000000, 

h) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii H o numerach od 0000001 do 2000000, 

i) 11.173.600 (jedena cie milionów sto siedemdziesi t trzy tysi ce sze set) akcji na 
okaziciela serii I o numerach od 00000001 do 11173600 

j) 9.651.392 (dziewi  milionów sze set pi dziesi t jeden tysi cy trzysta dziewi dziesi t
dwie) akcje na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 9651392. 

§2

Koszty zwi zane z tym o wiadczeniem ponosi spó ka pod firm : Hydrapres Spó ka Akcyjna z siedzib
w Solcu Kujawskim. 

W dniu 7 czerwca 2010 roku na mocy postanowienia S du Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydzia

Krajowego Rejestru S dowego, zmiany Statutu Spó ki wynikaj ce z uchwa  podj tych przez Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spó ki, w tym dotycz ce obni enia kapita u zak adowego i rejestracji akcji serii J 

zosta y wpisane do Krajowego Rejestru S dowego.
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3.3 Data, od której akcje uczestnicz  w dywidendzie 

Akcje serii J uczestniczy  b d  w dywidendzie pocz wszy od wyp at zysku, jaki przeznaczony zostanie 

do podzia u za rok obrotowy 2010. 

3.4 Okre lenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wyp aty 
dywidendy  
w przysz o ci

W zwi zku z aktualnie trudn  sytuacj  rynkow  i nieustabilizowan  sytuacj  finansow  oraz 

konieczno ci  ponoszenia kosztów zwi zanych z wprowadzaniem do produkcji nowych wyrobów 

Zarz d Spó ki b dzie rekomendowa  Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie wyp acanie dywidendy 

i pozostawienie zysku w Spó ce.  

3.5 Cele emisji Akcji Serii J 

Celem emisji akcji serii J jest pozyskanie rodków na sp at  wierzycieli Spó ki i w konsekwencji 

poprawa wska ników finansowych i przywrócenie Spó ce zdolno ci kredytowej. 

3.6 Informacja o szacunkowych kosztach emisji  

czne okre lenie wysoko ci kosztów emisji wraz z rozliczeniem kosztów w ksi gach rachunkowych  

i sposobem ich uj cia w sprawozdaniu finansowym: 

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 39.000,00 z ,

b) sporz dzenie dokumentu informacyjnego wraz z kosztami doradztwa: 30.000,00 z ,

- koszty wskazane w lit. a) zosta y rozliczone jako koszty finansowe, 

- koszty wskazane w lit. b) po ich poniesieniu uj te zostan  jako koszty ogólnego 

zarz du.

3.7 Informacje o zasadach opodatkowania dochodów zwi zanych  
z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi obj tymi 
dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie p atnika podatku 

W Dokumencie Informacyjnym zosta y opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów 

zwi zanych z posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegó owych odpowiedzi 

powinni skorzysta  z porad wiadczonych przez doradców podatkowych. 

3.7.1 Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytu u dywidendy odbywa 

si  wed ug nast puj cych zasad, okre lonych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych: 
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podstaw  opodatkowania jest ca y przychód otrzymany z tytu u dywidendy, 

przychodu z tytu u dywidendy nie czy si  z dochodami opodatkowanymi na zasadach 

okre lonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), 

podatek z tytu u dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych), 

p atnikiem podatku jest podmiot wyp acaj cy dywidend , który potr ca kwot  podatku  

z przypadaj cej do wyp aty sumy oraz wp aca j  na rachunek w a ciwego dla p atnika urz du

skarbowego.

3.7.2 Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa si  wed ug nast puj cych zasad, 

okre lonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych:

podstaw  opodatkowania stanowi ca y przychód z tytu u dywidendy, 

podatek wynosi 19 % otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych), 

kwot  podatku uiszczonego z tytu u otrzymanej dywidendy oraz innych przychodów z tytu u

udzia u w zyskach osób prawnych odlicza si  od kwoty podatku, obliczonego zgodnie z art. 19 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku braku mo liwo ci odliczenia 

kwot  t  odlicza si  w nast pnych latach podatkowych (art. 23 ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych), 

zwalnia si  od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody  

z tytu u udzia u w zyskach osób prawnych maj cych siedzib  na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej spó ek, które cznie spe niaj  warunki art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych. 

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spó ka uzyskuj ca dochody (przychody)  

z dywidend oraz inne przychody z tytu u udzia u w zyskach osób prawnych posiada udzia y

(akcje) w spó ce wyp acaj cej te nale no ci w wysoko ci, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt. 

3 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 

Zwolnienie to ma równie  zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego 

posiadania udzia ów (akcji), przez spó k  uzyskuj c  dochody z tytu u udzia u w zysku 

osoby prawnej, up ywa po dniu uzyskania tych dochodów. W przypadku niedotrzymania 

warunku posiadania udzia ów (akcji), w ustalonej wysoko ci, nieprzerwanie przez okres 

dwóch lat, spó ka jest obowi zana do zap aty podatku, wraz z odsetkami za zw ok , w 

wysoko ci 19% przychodów, z uwzgl dnieniem umów w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania, których stron  jest Rzeczpospolita Polska. Zwolnienie stosuje si

odpowiednio do podmiotów wymienionych w za czniku nr 4 do ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych. Zwolnienie ma zastosowanie w stosunku do dochodów 

osi gni tych od dnia uzyskania przez Rzeczpospolit  Polsk  cz onkostwa w Unii 

Europejskiej.
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p atnikiem podatku jest spó ka wyp acaj ca dywidend , która potr ca kwot  rycza towanego

podatku dochodowego z przypadaj cej do wyp aty sumy oraz wp aca j  na rachunek 

w a ciwego dla podatnika urz du skarbowego (art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych).

3.7.3 Opodatkowanie osób prawnych w zwi zku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie 
papierów warto ciowych. 

Dochody osi gane przez osoby prawne ze sprzeda y papierów warto ciowych podlegaj

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód 

stanowi cy ró nic  pomi dzy przychodem, tj. kwot  uzyskan  ze sprzeda y papierów warto ciowych, a 

kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub obj cie papierów 

warto ciowych. Dochód ze sprzeda y papierów warto ciowych czy si  z pozosta ymi dochodami  

i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 25 ustawie o podatku dochodowym od 

osób prawnych, osoby prawne, które sprzeda y papiery warto ciowe, zobowi zane s  do wykazania 

uzyskanego z tego tytu u dochodu w sk adanej, co miesi c deklaracji podatkowej o wysoko ci dochodu 

lub straty, osi gni tych od pocz tku roku podatkowego oraz do wp acania na rachunek w a ciwego

urz du skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od pocz tku roku 

podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako ró nica pomi dzy podatkiem nale nym od dochodu 

osi gni tego od pocz tku roku podatkowego a sum  zaliczek zap aconych za poprzednie miesi ce

tego roku. Podatnik mo e równie  wybra  uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), 

okre lony w art. 25 ust. 6-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

3.7.4 Opodatkowanie osób fizycznych w zwi zku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie 
papierów warto ciowych 

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odp atnego zbycia papierów 

warto ciowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikaj cych oraz 

z odp atnego zbycia udzia ów w spó kach maj cych osobowo  prawn  (...) podatek dochodowy wynosi 

19 proc. uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Wyj tkiem od przedstawionej zasady jest odp atne zbywanie papierów warto ciowych i pochodnych 

instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikaj cych, je eli czynno ci te wykonywane s

w ramach prowadzonej dzia alno ci gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych 

tytu ów nie czy si  z pozosta ymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Dochodem,  

o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: 

ró nica mi dzy sum  przychodów uzyskanych z tytu u odp atnego zbycia papierów 

warto ciowych a kosztami uzyskania przychodów, okre lonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub 

ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, z zastrze eniem art. 24 ust. 13 i 14, 

ró nica mi dzy sum  przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikaj cych z papierów 

warto ciowych, o których mowa w art. 3 pkt. 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, okre lonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 

38a,
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ró nica mi dzy sum  przychodów uzyskanych z tytu u odp atnego zbycia pochodnych 

instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikaj cych a kosztami uzyskania 

przychodów, okre lonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

ró nica mi dzy sum  przychodów uzyskanych z tytu u odp atnego zbycia udzia ów w spó kach

maj cych osobowo  prawn  a kosztami uzyskania przychodów, kre lonymi na podstawie art. 

22 ust. 1f pkt. 1 lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, 

ró nica pomi dzy warto ci  nominaln  obj tych udzia ów (akcji) w spó kach maj cych 

osobowo  prawn  albo wk adów w spó dzielniach w zamian za wk ad niepieni ny w innej 

postaci ni  przedsi biorstwo lub jego zorganizowana cz  a kosztami uzyskania przychodów 

okre lonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, osi gni ta w roku podatkowym. 

Po zako czeniu roku podatkowego podatnik jest obowi zany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa 

w art. 45 ust. 1a pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykaza  dochody uzyskane 

w roku podatkowym m.in. z odp atnego zbycia papierów warto ciowych, i dochody z odp atnego zbycia 

pochodnych instrumentów finansowych, a tak e dochody z realizacji praw z nich wynikaj cych oraz  

z odp atnego zbycia udzia ów w spó kach maj cych osobowo  prawn  oraz z tytu u obj cia udzia ów

(akcji) w spó kach maj cych osobowo  prawn  albo wk adów w spó dzielniach w zamian za wk ad

niepieni ny w postaci innej ni  przedsi biorstwo lub jego zorganizowana cz , i obliczy  nale ny

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, wynikaj cej z umów zapobiegaj cych podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie 

podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia p atnikowi przez podatnika za wiadczenie

o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granic  dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), 

wydane przez w a ciwy organ administracji podatkowej. 

3.7.5 Podatek od spadków i darowizn 

Zgodnie z ustaw  o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub 

darowizny, praw maj tkowych, w tym równie  praw zwi zanych z posiadaniem papierów 

warto ciowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, je eli:

w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany by

obywatelem polskim lub mia  miejsce sta ego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

lub

prawa maj tkowe dotycz ce papierów warto ciowych s  wykonywane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wysoko  stawki podatku od spadków i darowizn jest zró nicowana i zale y od rodzaju pokrewie stwa 

lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomi dzy spadkobierc  i spadkodawc  albo 

pomi dzy darczy c  i obdarowanym. 

3.7.6 Podatek od czynno ci cywilnoprawnych 

Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynno ci cywilnoprawnych sprzeda  praw maj tkowych,

b d cych instrumentami finansowymi: 

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 
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b) dokonywan  za po rednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 

c) dokonywan  w ramach obrotu zorganizowanego, 

d) dokonywan  poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne 

firmy inwestycyjne, je eli prawa te zosta y nabyte przez te firmy w ramach obrotu 

zorganizowanego - w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie

- jest zwolniona od podatku od czynno ci cywilnoprawnych 

W innych przypadkach, zbycie praw z papierów warto ciowych podlega opodatkowaniu podatkiem od 

czynno ci cywilnoprawnych w wysoko ci 1% warto ci rynkowej zbywanych papierów warto ciowych

(art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od czynno ci cywilnoprawnych).W takiej sytuacji, zgodnie  

z art. 4 pkt. 1 Ustawy o podatku od czynno ci cywilnoprawnych, kupuj cy zobowi zany jest do 

uiszczenia podatku od czynno ci cywilnoprawnych. 

3.7.7 Odpowiedzialno  p atnika podatku 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst 

jednolity

Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) p atnik, który nie wykona  ci cego na nim obowi zku obliczenia 

i pobrania od podatnika podatku i wp acenia go we w a ciwym terminie organowi podatkowemu - 

odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewp acony. P atnik odpowiada za te 

nale no ci ca ym swoim maj tkiem. Odpowiedzialno  ta jest niezale na od woli p atnika. Przepisów  

o odpowiedzialno ci p atnika nie stosuje si  wy cznie w przypadku, je eli odr bne przepisy stanowi

inaczej, albo je eli podatek nie zosta  pobrany z winy podatnika 

4 Prawa i obowi zki z instrumentów finansowych 

4.1 Prawa zwi zane z instrumentami finansowymi i zasady realizacji tych praw 

Prawa zwi zane z wprowadzanymi do obrotu akcjami Emitenta s  okre lone w przepisach Kodeksu 

spó ek handlowych, w innych przepisach prawa oraz w Statucie Emitenta.

4.1.1 Prawa Akcjonariusza o charakterze maj tkowym: 

4.1.1.1 Prawo do dywidendy 

Zgodnie z art. 347 Ksh akcjonariusze maj  prawo do udzia u w zysku wykazanym w sprawozdaniu 

finansowym, zbadanym przez bieg ego rewidenta, który zosta  przeznaczony przez walne 

zgromadzenie w drodze uchwa y o podziale zysku do wyp aty akcjonariuszom. Zysk rozdziela si

w stosunku do liczby akcji (art. 347 Ksh). Statut Emitenta nie przewiduje innego sposobu podzia u

zysku. 

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy s  akcjonariusze, którzy s  posiadaczami akcji  

w dniu dywidendy. W dniu dywidendy ustalana jest lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy. 

Dzie  ten, wyznacza Walne Zgromadzenie. Dzie  ten mo e by  wyznaczony albo na dzie  powzi cia
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uchwa y o podziale zysku albo na inny dzie  w okresie kolejnych trzech miesi cy, licz c od dnia 

powzi cia uchwa y (art. 348 § 3 Ksh).

W my l art. 348 § 2 Ksh prawo do dywidendy powstaje zasadniczo w dniu powzi cia uchwa y

o podziale zysku, jednak je li Walne Zgromadzenie w uchwale o podziale zysku wyznaczy o dzie

dywidendy na dzie  inny, ni  dzie  powzi cia uchwa y, wówczas prawo akcjonariuszy do dywidendy 

powstaje w dniu dywidendy. Wed ug art. 348 § 3 Ksh termin wyp aty dywidendy w spó kach publicznych 

ustalany jest przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dywidend  wyp aca si  w dniu okre lonym

w uchwale Walnego Zgromadzenia. Je eli uchwa a Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie okre la,

dywidenda jest wyp acana w dniu okre lonym przez rad  nadzorcz . Przy okre laniu terminu wyp aty

dywidendy na uwadze mie  nale y tak e brzmienie § 124 pkt 2 Szczegó owych Zasad Dzia ania

KDPW, pomi dzy terminem ustalenia prawa do dywidendy, a dniem jej wyp aty musi up yn  co 

najmniej 10 dni. 

Roszczenie o wyp at  dywidendy podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie 

przewiduj  wyga ni cia prawa do dywidendy z up ywem okre lonego czasu. 

W odniesieniu do dystrybucji rodków z tytu u dywidendy nale y wskaza , i  § 130 Szczegó owych

Zasad Dzia ania KDPW zak ada, i  Emitent obowi zany jest do godziny 11:30 dnia terminu wyp aty

dywidendy pozostawi  do dyspozycji Krajowego Depozytu rodki przeznaczone na realizacj  prawa do 

dywidendy na wskazanym przez Krajowy Depozyt rachunku pieni nym lub rachunku bankowym.  

W dalszej kolejno ci nast puje rozdzielenie przez KDPW rodków otrzymanych przez Emitenta na 

rachunki uczestników KDPW, ci za  dokonuj  dalszego rozdzia u rodków mi dzy akcjonariuszy.

Kwota przeznaczona do podzia u mi dzy akcjonariuszy nie mo e przekracza  zysku za ostatni rok 

obrotowy, powi kszonego o niepodzielone zyski z lat ubieg ych oraz o kwoty przeniesione  

z utworzonych z zysku kapita ów zapasowego i rezerwowych, które mog  by  przeznaczone na wyp at

dywidendy. Kwot  t  nale y pomniejszy  o niepokryte straty, akcje w asne oraz o kwoty, które zgodnie 

z ustaw  lub statutem powinny by  przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapita y zapasowy 

lub rezerwowe (art. 348 § 1 Ksh). Obowi zuj ce w Polsce prawo nie wprowadza innych regulacji 

dotycz cych stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, cz stotliwo ci oraz akumulowanego lub 

nieakumulowanego charakteru wyp at.

Statut Emitenta nie przewiduje adnego uprzywilejowania akcji w zakresie prawa do udzia u w zysku 

ani te  odmiennych zasad dotycz cych podzia u zysku lub wyp aty dywidendy.

4.1.1.2 Prawo pierwsze stwa do obj cia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych 
akcji (prawo poboru).

Na warunkach, o których mowa w art. 433 Ksh, akcjonariusz mo e zosta  pozbawiony prawa poboru  

w cz ci lub w ca o ci w interesie spó ki. O pozbawieniu prawa poboru decyduje Walne Zgromadzenie  

w drodze uchwa y podj tej wi kszo ci  co najmniej czterech pi tych g osów. Przepisu o konieczno ci

uzyskania wi kszo ci co najmniej 4/5 g osów nie stosuje si , gdy uchwa a o podwy szeniu kapita u

zak adowego stanowi, e nowe akcje maj  by  obj te w ca o ci przez instytucj  finansow

(subemitenta), z obowi zkiem oferowania ich nast pnie akcjonariuszom celem umo liwienia im 
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wykonania prawa poboru na warunkach okre lonych w uchwale. Przepisu tego nie stosuje si  tak e

gdy uchwa a stanowi, e nowe akcje maj  by  obj te przez subemitenta w przypadku, gdy 

akcjonariusze, którym s u y prawo poboru, nie obejm  cz ci lub wszystkich oferowanych im akcji. 

Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji mo e nast pi  w przypadku, gdy zosta o to 

zapowiedziane w porz dku obrad walnego zgromadzenia. 

Prawo poboru akcji spó ki publicznej nast puje tylko w jednym terminie. Termin jest wskazywany we 

w a ciwym dokumencie informacyjnym. Termin ten musi wynosi  co najmniej dwa tygodnie poczynaj c

od dnia udost pnienia do publicznej wiadomo ci w a ciwego dokumentu informacyjnego. Akcjonariusze 

spó ki publicznej mog  niezale nie od wykonywanego prawa poboru zg osi  dodatkowy zapis na akcje, 

w granicach niewykonania prawa poboru przez pozosta ych akcjonariuszy. Akcje, które obj te s

dodatkowym zapisem odnosz cym si  do niewykorzystanej wielko ci emisji, s  przydzielane przez 

zarz d proporcjonalnie do zg osze . Akcje, które nie zosta y obj te ani w terminie realizacji prawa 

poboru, ani w ramach dodatkowego zapisu zarz d przydziela wed ug swojego uznania, jednak po cenie 

nie ni szej ni  cena emisyjna. 

Zgodnie z art. 433 § 6 prawo poboru dotyczy tak e papierów warto ciowych zamiennych na akcje lub 

inkorporuj cych prawo zapisu na akcje.

4.1.1.3 Prawo do udzia u w maj tku likwidacyjnym

Zgodnie z art. 474 Ksh w wypadku likwidacji Emitenta jego maj tek pozosta y po zaspokojeniu albo 

zabezpieczeniu wierzycieli dzieli si  pomi dzy akcjonariuszy Emitenta w stosunku do posiadanych akcji 

Emitenta. adne z akcji Emitenta nie s  uprzywilejowane co do podzia u maj tku. Statut nie okre la

innych zasad podzia u maj tku. 

4.1.1.4 Prawo do obci ania posiadanych akcji zastawem lub u ytkowaniem.

W okresie, gdy akcje spó ki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub u ytkowanie, s  zapisane na 

rachunkach papierów warto ciowych w domu maklerskim lub w banku prowadz cym rachunki papierów 

warto ciowych, prawo g osu z tych akcji przys uguje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Ksh). 

4.1.1.5 Dobrowolne umorzenie akcji  

Akcje Emitenta mog  by  umorzone za zgod  akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spó k

(umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwa y walnego zgromadzenia, która powinna 

okre la  w szczególno ci podstaw  prawn  umorzenia, wysoko  wynagrodzenia przys uguj cego

akcjonariuszowi akcji umorzonych b d  uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób 

obni enia kapita u zak adowego (art. 359 Ksh). Statut Emitenta stanowi, e za akcje umarzane 

akcjonariusze otrzymuj  wynagrodzenie równe warto ci nominalnej umorzonych akcji. Na podstawie 

postanowie  Statutu nie jest mo liwe przeprowadzenie umorzenia przymusowego akcji (tj. bez zgody 

akcjonariusza).
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4.1.1.6 Prawo dania przymusowego wykupu posiadanych akcji przez innego 
akcjonariusza, który osi gn  lub przekroczy  90 % ogólnej liczby g osów w spó ce.

danie sk ada si  na pi mie w terminie trzech miesi cy od dnia, w którym nast pi o osi gni cie lub 

przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza. W przypadku gdy informacja o osi gni ciu lub 

przekroczeniu progu ogólnej liczby g osów, nie zosta a przekazana do publicznej wiadomo ci termin na 

z o enie dania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spó ki publicznej, który mo e da

wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedzia  si  lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci

móg  si  dowiedzie  o osi gni ciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza. daniu,

o którym mowa s  obowi zani zado uczyni  solidarnie akcjonariusz, który osi gn  lub przekroczy  90 

% ogólnej liczby g osów, jak równie  podmioty wobec niego zale ne i dominuj ce, w terminie 30 dni od 

dnia jego zg oszenia (art. 83 ustawy o ofercie). 

4.1.2 Uprawnienia organizacyjne zwi zane z uczestnictwem w Spó ce

Akcjonariuszom Emitenta przys uguj  nast puj ce uprawnienia organizacyjne zwi zane

z uczestnictwem w Spó ce:

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu osobi cie lub przez pe nomocnika, w tym 

ustanowionego w formie elektronicznej (art. 412 i 412
1
 Ksh). 

Prawo do g osowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 Ksh). 

Prawo do z o enia wniosku o zwo anie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz do 

z o enia wniosku o umieszczenie w porz dku obrad poszczególnych spraw przyznane 

Akcjonariuszom reprezentuj cym co najmniej jedn  dwudziest  kapita u zak adowego (art. 400 

§ 1 Ksh). Je eli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia dania Zarz dowi nie 

zostanie zwo ane nadzwyczajne walne zgromadzenie, s d rejestrowy mo e upowa ni  do 

zwo ania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy wyst puj cych z tym 

daniem. S d wyznacza przewodnicz cego tego zgromadzenia. (art. 401 § 3 Ksh).

Prawo do dania umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad najbli szego

walnego zgromadzenia, przyznane akcjonariuszom reprezentuj cym co najmniej jedn

dwudziest  kapita u zak adowego (art. 401 § 1 Ksh). danie powinno zosta  zg oszone

zarz dowi nie pó niej ni  na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia i powinno 

zawiera  uzasadnienie lub projekt uchwa y dotycz cej proponowanego punktu porz dku obrad. 

danie mo e zosta  z o one w postaci elektronicznej. 

Prawo do zg oszenia spó ce przed terminem walnego zgromadzenia, na pi mie lub przy 

wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej, projektów uchwa dotycz cych spraw 

wprowadzonych do porz dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które maj  zosta

wprowadzone do porz dku obrad, przyznane akcjonariuszom reprezentuj cym co najmniej 

jedn  dwudziest  kapita u zak adowego. Ponadto, ka dy z akcjonariuszy mo e podczas 

walnego zgromadzenia zg asza  projekty uchwa  dotycz ce spraw wprowadzonych do 

porz dku obrad (art. 401 § 4 i 5 Ksh).

Prawo dania przez uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spó ki

publicznej od podmiotu prowadz cego rachunek papierów warto ciowych do wydania 

imiennego za wiadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. danie to zg asza

si  nie wcze niej, ni  po og oszeniu o zwo aniu walnego zgromadzenia i nie pó niej ni

w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Dzie
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rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przypada na szesna cie dni przed walnym 

zgromadzeniem (art. 406
3
 § 2 w zw. z 406

1
 § 1 Ksh).

Prawo do przenoszenia akcji w okresie mi dzy dniem rejestracji uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu a dniem zako czenia walnego zgromadzenia (art. 406
4
 Ksh). 

Prawo do zaskar ania uchwa  walnego zgromadzenia na zasadach okre lonych w art. 

422-427 Ksh. Prawo to obejmuje mo liwo  wniesienia powództwa o uchylenie uchwa y

Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem b d  dobrymi obyczajami (art. 422 Ksh) oraz 

powództwa o  stwierdzenie niewa no ci uchwa y Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustaw

(art. 425 Ksh). Wnie  takie powództwo mo e, obok Zarz du, Rady Nadzorczej oraz 

poszczególnych cz onków tych organów, tak e akcjonariusz, który: 

a) g osowa  przeciwko uchwale, a po jej powzi ciu za da  zaprotoko owania sprzeciwu, 

b) zosta  bezzasadnie niedopuszczony do udzia u w Walnym Zgromadzeniu, 

c) nie by  obecny na Walnym Zgromadzeniu, w przypadku jego wadliwego zwo ania lub 

powzi cia uchwa y w sprawie nieobj tej porz dkiem obrad przys uguje.

W spó kach publicznych powództwo o uchylenie uchwa y walnego zgromadzenia nale y

wnie  w terminie miesi ca od dnia otrzymania wiadomo ci o uchwale, nie pó niej jednak ni

w ci gu trzech miesi cy od dnia powzi cia uchwa y. Powództwo o stwierdzenie niewa no ci

uchwa y powinno by  wniesione w terminie 30 dni od dnia jej og oszenia, nie pó niej jednak 

ni  w terminie roku od dnia powzi cia uchwa y.

Szczególne zasady zaskar ania przewiduje Kodeks spó ek handlowych w odniesieniu do 

uchwa  o po czeniu (art. 509 Ksh), o podziale (art. 544 Ksh) oraz o przekszta ceniu spó ki (art. 

567 Ksh). 

Prawo do dania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 

Kodeksu spó ek handlowych na wniosek akcjonariuszy, reprezentuj cych co najmniej jedn

pi t  cz  kapita u zak adowego wybór Rady Nadzorczej powinien by  dokonany przez 

najbli sze walne zgromadzenie w drodze g osowania oddzielnymi grupami. 

Prawo do dania zbadania przez bieg ego na koszt emitenta okre lonego zagadnienia 

zwi zanego z utworzeniem spó ki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do 

spraw szczególnych). Uchwa  w tym przedmiocie podejmuje walne zgromadzenie na 

wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadaj cych co najmniej 5% ogólnej liczby g osów

na walnym zgromadzeniu (art. 84 i 85 Ustawy O Ofercie Publicznej). Akcjonariusze mog

w tym celu da  zwo ania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub da  umieszczenia 

sprawy podj cia tej uchwa y w porz dku obrad najbli szego walnego zgromadzenia. Je eli

walne zgromadzenie nie podejmie uchwa y zgodnej z tre ci  wniosku albo podejmie tak

uchwa  z naruszeniem art. 84 ust. 4 ustawy, wnioskodawcy mog  wyst pi  w terminie 14 dni, 

do s du rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw 

szczególnych.

Prawo do uzyskania informacji o spó ce w zakresie i w sposób okre lony przepisami 

prawa, w szczególno ci zgodnie z art. 428 Kodeksu spó ek handlowych, podczas obrad 

walnego zgromadzenia Zarz d jest obowi zany do udzielenia akcjonariuszowi na jego danie

informacji dotycz cych Spó ki, je eli jest to uzasadnione dla oceny sprawy obj tej porz dkiem

obrad. Zarz d odmawia udzielenia informacji, je eli mog oby to wyrz dzi  szkod  spó ce, 
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spó ce z ni  powi zanej albo spó ce lub spó dzielni zale nej, w szczególno ci przez ujawnienie 

tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsi biorstwa, Ponadto Cz onek

zarz du mo e odmówi  udzielenia informacji, je eli udzielenie informacji mog oby stanowi

podstaw  jego odpowiedzialno ci karnej, cywilnoprawnej b d  administracyjnej. Jednocze nie,

odpowied  uznaje si  za udzielon , je eli odpowiednie informacje s  dost pne na stronie 

internetowej spó ki w miejscu wydzielonym na zadawanie pyta  przez akcjonariuszy  

i udzielanie im odpowiedz; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia danej informacji 

podczas obrad walnego zgromadzenia i który zg osi  sprzeciw do protoko u, mo e z o y

wniosek do s du rejestrowego o zobowi zanie Zarz du do udzielenia informacji (art. 429 Ksh). 

Prawo do dania wydania odpisów sprawozdania zarz du z dzia alno ci Spó ki  

i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii 

bieg ego rewidenta najpó niej na pi tna cie dni przed walnym zgromadzeniem (art. 395 § 4 

Ksh). 

Prawo do dania przes ania nieodp atnie poczt  elektroniczn  listy akcjonariuszy,

uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. (art. 407 § 1
1
 Ksh). 

Prawo do dania wydania odpisu wniosków w sprawach obj tych porz dkiem obrad w 

terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem (art. 407 § 2 Ksh). 

Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu rodków 

komunikacji elektronicznej, o ile statut dopuszcza tak  mo liwo  (art. 406
5
 Ksh) oraz prawo 

do oddania g osu na walnym zgromadzeniu drog  korespondencyjn , o ile przewiduje tak

mo liwo  regulamin walnego zgromadzenia. 

Prawo do z o enia wniosku o sprawdzenie listy obecno ci na walnym zgromadzeniu 

przez wybran  w tym celu komisj , z o on  co najmniej z trzech osób. Wniosek mog  z o y

akcjonariusze, posiadaj cy jedn  dziesi t  kapita u zak adowego reprezentowanego na tym 

walnym zgromadzeniu. Wnioskodawcy maj  prawo wyboru jednego cz onka komisji (art. 410 § 

2 Ksh).

Prawo do przegl dania ksi gi protoko ów oraz dania wydania po wiadczonych przez 

Zarz d odpisów uchwa  (art. 421 § 3 Ksh).

Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrz dzonej Emitentowi na zasadach 

okre lonych w art. 486 i 487 Kodeksu spó ek handlowych, je eli Emitent nie wytoczy 

powództwa o naprawienie wyrz dzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu 

wyrz dzaj cego szkod .

Prawo do przegl dania dokumentów oraz dania udost pnienia w lokalu Spó ki

bezp atnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spó ek

handlowych (w przypadku po czenia spó ek), w art. 540 § 1 Ksh (w przypadku podzia u Spó ki)

oraz w art. 561 § 1 Ksh (w przypadku przekszta cenia Spó ki). 

Prawo dania, aby spó ka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieli a

informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zale no ci wobec okre lonej spó ki

handlowej albo spó dzielni b d cej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji 

lub zale no ci usta . Akcjonariusz mo e da  równie  ujawnienia liczby akcji lub g osów albo 

liczby udzia ów lub g osów, jakie ta spó ka handlowa posiada, w tym tak e jako zastawnik, 

u ytkownik lub na podstawie porozumie  z innymi osobami. danie udzielenia informacji oraz 

odpowiedzi powinny by  z o one na pi mie (art. 6 § 4 i 6 Ksh). 

Posiadaczom akcji na okaziciela nie przys uguje, zgodnie z tre ci  § 4 ust. 1 Statutu Emitenta, 
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prawo do zamiany tych akcji na akcje imienne.

4.1.3 Uprzywilejowanie oraz wiadczenia dodatkowe zwi zane z instrumentami finansowymi 
Emitenta

Akcje Emitenta, które b d  wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu, tj.: Akcje Serii J nie s

akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 - 353 Kodeksu spó ek handlowych.

Z instrumentami finansowymi wyemitowanymi przez Emitenta, w tym akcjami obj tych niniejszym 

Dokumentem Informacyjnym, nie s  zwi zane adne uprzywilejowania w rozumieniu art. 351 - 353 

KSH oraz nie s  one przedmiotem adnych zabezpiecze  lub wiadcze  dodatkowych, jak równie

umów typu lock-up. 

Kodeks Spó ek Handlowych, zgodnie z tre ci  art. 354 przewiduje, i Statut mo e przyzna

indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia. W szczególno ci mog  one 

dotyczy  prawa powo ywania lub odwo ywania cz onków zarz du, rady nadzorczej lub prawa do 

otrzymywania oznaczonych wiadcze  od spó ki. Statut mo e uzale ni  przyznanie osobistego 

uprawnienia akcjonariuszowi od dokonania oznaczonych wiadcze , up ywu terminu lub ziszczenia si

warunku. Ograniczenia dotycz ce zakresu i wykonywania uprawnie  wynikaj cych z akcji 

uprzywilejowanych stosuje si  odpowiednio do uprawnie  przyznanych akcjonariuszowi osobi cie.

Uprawnienia osobiste przyznane indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi wygasaj  najpó niej

z dniem, w którym uprawniony przestaje by  akcjonariuszem spó ki. Zgodnie z § 11 Statutu Spó ki

Krzysztofowi J drzejewskiemu przys uguje prawo powo ania trzech cz onków Rady Nadzorczej przy 

pi cioosobowym sk adzie Rady Nadzorczej, a w przypadku wi kszej liczby cz onków Rady Nadzorczej 

ma on prawo powo ania czterech jej cz onków. Powo anie cz onków Rady Nadzorczej przez 

wskazanego akcjonariusza nast puje przez pisemne o wiadczenie akcjonariusza z o one Spó ce, które 

jest skuteczne z dniem jego dor czenia Spó ce, chyba e z jego tre ci wynika pó niejszy termin 

powo ania danego cz onka Rady Nadzorczej. Cz onek Rady Nadzorczej powo any przez Krzysztofa 

J drzejewskiego mo e by  w ka dym czasie przez niego odwo any. Krzysztofowi J drzejewskiemu

przys uguje ponadto prawo odwo ania cz onków Rady Nadzorczej powo anych przez Fabryk  Maszyn  

i Urz dze  Tagor Spó k  akcyjn  z siedzib  w Tarnowskich Górach. Wskazane uprawnienia osobiste 

Krzysztofa J drzejewskiego powstaj  z chwil , gdy czna liczba akcji posiadanych przez ww. 

Akcjonariusza oraz podmiot z nim powi zany kapita owo lub personalnie przekroczy 37% ogólnej liczby 

akcji Spó ki (Emitenta) oraz wygasa odpowiednio z chwil , gdy czna liczba akcji posiadanych przez 

tego Akcjonariusza oraz podmiot z nim powi zany kapita owo lub personalnie spadnie poni ej 37 % 

ogólnej liczby akcji Spó ki (Emitenta). 

4.2 Obowi zki i ograniczenia zwi zane z instrumentami finansowymi Emitenta 

4.2.1 Obowi zki i ograniczenia wynikaj ce z tre ci Statutu Spó ki

Wszystkie akcje emitent s  akcjami na okaziciela. Statut spó ki nie przewiduje ogranicze

w obrocie akcjami. 
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4.2.2 Obowi zki i ograniczenia wynikaj ce z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

Zgodnie z postanowieniami art. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U.05.183.1538 z pó n. zm) (zwana dalej Ustaw  o obrocie), prawa ze 

zdematerializowanych papierów warto ciowych powstaj  z chwil  zapisania ich po raz pierwszy na 

rachunku papierów warto ciowych i przys uguj  osobie b d cej posiadaczem tego rachunku.

Umowa zobowi zuj ca do przeniesienia zdematerializowanych papierów warto ciowych przenosi te 

papiery z chwil  dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów warto ciowych. W przypadku 

gdy ustalenie prawa do po ytków ze zdematerializowanych papierów warto ciowych nast pi o w dniu, 

w którym w depozycie papierów warto ciowych powinno zosta  przeprowadzone rozliczenie transakcji, 

lub pó niej, a papiery te s  nadal zapisane na rachunku zbywcy, po ytki przypadaj  nabywcy w chwili 

dokonania zapisu na jego rachunku papierów warto ciowych. W przypadku gdy nabycie 

zdematerializowanych papierów warto ciowych nast pi o na podstawie zdarzenia prawnego 

powoduj cego z mocy ustawy przeniesienie tych papierów, zapis na rachunku papierów warto ciowych

nabywcy jest dokonywany na jego danie.

Zgodnie z art. 161 ust. 3 w zwi zku z art. 39 ust. 4 pkt. 3) Ustawy o obrocie do instrumentów 

finansowych wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu stosuje si  zakazy i wymogi,  

o których mowa w art. 156-160 tej e ustawy. Dotyczy to w szczególno ci obowi zków odnosz cych si

do informacji poufnych i obowi zków w czasie trwania tzw. okresów zamkni tych.  

Zgodnie z tre ci  art. 159 Ustawy o obrocie w czasie trwania okresu zamkni tego cz onkowie zarz du,

rady nadzorczej, prokurenci lub pe nomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci 

albo inne osoby pozostaj ce z tym emitentem lub wystawc  w stosunku zlecenia lub innym stosunku 

prawnym o podobnym charakterze, nie mog  nabywa  lub zbywa  na rachunek w asny lub osoby 

trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych dotycz cych akcji emitenta oraz innych instrumentów 

finansowych z nimi powi zanych. Osoby te nie mog  dokonywa  równie  na rachunek w asny lub na 

rachunek osoby trzeciej innych czynno ci prawnych, powoduj cych lub mog cych powodowa

rozporz dzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie trwania okresu zamkni tego.

Okresem zamkni tym jest: 

okres od wej cia w posiadanie przez osob  fizyczn  informacji poufnej dotycz cej Emitenta lub 

instrumentów finansowych, spe niaj cych warunki okre lone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie 

do przekazania tej informacji do publicznej wiadomo ci, 

w przypadku raportu rocznego – dwa miesi ce przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomo ci lub okres pomi dzy ko cem roku obrotowego, a przekazaniem tego raportu do 

publicznej wiadomo ci, gdyby okres ten by  krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba e

osoba fizyczna nie posiada a dost pu do danych finansowych, na podstawie których zosta

sporz dzony raport, 

w przypadku raportu pó rocznego – miesi c przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomo ci lub okres pomi dzy dniem zako czenia danego pó rocza a przekazaniem tego 

raportu do publicznej wiadomo ci, gdyby okres ten by  krótszy od pierwszego ze wskazanych, 

chyba e osoba fizyczna nie posiada a dost pu do danych finansowych, na podstawie których 
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zosta  sporz dzony raport, 

w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomo ci lub okres pomi dzy dniem zako czenia danego kwarta u a przekazaniem tego 

raportu do publicznej wiadomo ci, gdyby okres ten by  krótszy od pierwszego ze wskazanych, 

chyba e osoba fizyczna nie posiada a dost pu do danych finansowych, na podstawie których 

zosta  sporz dzony raport. 

Jednocze nie, ogranicze  dotycz cych transakcji w okresach zamkni tych nie stosuje si  do czynno ci

dokonywanych:

1) przez podmiot prowadz cy dzia alno  maklersk , któremu osoba, o której mowa w art. 156 

ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie, zleci a zarz dzanie portfelem instrumentów finansowych  

w sposób wy czaj cy ingerencj  tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje 

inwestycyjne albo 

2) w wykonaniu umowy zobowi zuj cej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych 

dotycz cych akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powi zanych

zawartej na pi mie z dat  pewn  przed rozpocz ciem biegu danego okresu zamkni tego,

albo

3) w wyniku z o enia przez osob , o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie, 

zapisu w odpowiedzi na og oszone wezwanie do zapisywania si  na sprzeda  lub zamian

akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo 

4) w zwi zku z obowi zkiem og oszenia przez osob , o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit.  

a ustawy o obrocie, wezwania do zapisywania si  na sprzeda  lub zamian  akcji, zgodnie  

z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo 

5) w zwi zku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, 

albo

6) w zwi zku z ofert  skierowan  do pracowników lub osób wchodz cych w sk ad statutowych 

organów emitenta, pod warunkiem e informacja na temat takiej oferty by a publicznie 

dost pna przed rozpocz ciem biegu danego okresu zamkni tego.

Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie osoby wchodz ce w sk ad organów zarz dzaj cych lub 

nadzorczych emitenta albo b d ce prokurentami, inne osoby pe ni ce w strukturze organizacyjnej 

emitenta funkcje kierownicze, które posiadaj  sta y dost p do informacji poufnych dotycz cych 

bezpo rednio lub po rednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji 

wywieraj cych wp yw na jego rozwój i perspektywy prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, s

obowi zane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego (dalej KNF) informacji o zawartych przez 

te osoby oraz osoby blisko z nimi powi zane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie, na 

w asny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotycz cych akcji 

emitenta oraz innych instrumentów finansowych powi zanych z tymi papierami warto ciowymi, 

dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub b d cych przedmiotem ubiegania si

o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na takim rynku. 

Zakres, tryb i termin przekazywania przez osoby obowi zane zosta  okre lony w Rozporz dzeniu
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Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udost pniania informacji o niektórych transakcjach 

instrumentami finansowymi oraz zasad sporz dzania i prowadzenia listy osób posiadaj cych dost p do 

okre lonych informacji poufnych z 15 listopada 2005 roku (Dz. U. 2005, Nr 229, poz. 1950). 

Wobec osób, które posiadaj  informacj  poufn  w zwi zku z pe nieniem funkcji w organach spó ki, 

posiadaniem w spó ce akcji lub udzia ów lub w zwi zku z dost pem do informacji poufnej z racji 

zatrudnienia, wykonywania zawodu, a tak e stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o 

podobnym charakterze. Odpowiedzialno  ta dotyczy w szczególno ci: cz onków zarz du, rady 

nadzorczej, prokurentów lub pe nomocników Emitenta lub wystawcy, jego pracowników, bieg ych 

rewidentów albo innych osób pozostaj cych z Emitentem lub wystawc  w stosunku zlecenia lub innym 

stosunku prawnym o podobnym charakterze.

Je li osoba taka w czasie trwania okresu zamkni tego nabywa lub zbywa na rachunek w asny lub 

osoby trzeciej, akcje Emitenta, prawa pochodne dotycz ce akcji Emitenta oraz inne instrumenty 

finansowe z nimi powi zane albo dokonuje, na rachunek w asny lub osoby trzeciej, inne czynno ci

prawne powoduj ce lub mog ce powodowa  rozporz dzenie takimi instrumentami finansowymi, KNF 

mo e na ni  na o y  w drodze decyzji administracyjnej kar  pieni n  do wysoko ci 200.000 z otych

(s ownie: dwie cie tysi cy), chyba e osoba te zleci a uprawnionemu podmiotowi, prowadz cemu

dzia alno  maklersk  zarz dzanie portfelem jej papierów warto ciowych, w sposób, który wy cza

ingerencj  tych osób w podejmowane na jej rachunek decyzje (art. 174 ust. 1 ustawy). 

Ponadto ustawa przewiduje wobec osób wchodz cych w sk ad organów zarz dzaj cych lub 

nadzorczych Emitenta albo b d cych jego prokurentami, b d  te  wobec innych osób, pe ni cych  

w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadaj  sta y dost p do informacji 

poufnych dotycz cych bezpo rednio lub po rednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie 

podejmowania decyzji wywieraj cych wp yw na jego rozwój i perspektywy prowadzenia dzia alno ci

gospodarczej obowi zek przekazywania KNF oraz Emitentowi informacji o zawartych przez te osoby 

oraz osoby blisko z nimi zwi zane, na w asny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, 

praw pochodnych dotycz cych akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powi zanych

z tymi papierami warto ciowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub b d cych 

przedmiotem ubiegania si  o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Na ka d  z osób która nie 

wykona a, b d  nienale ycie wykona a powy szy obowi zek KNF mo e na o y  w drodze decyzji 

administracyjnej kar  pieni n  do wysoko ci 100.000 z otych (s ownie: sto tysi cy), chyba e osoba na 

której obowi zek ci y zleci a uprawnionemu podmiotowi, prowadz cemu dzia alno  maklersk

zarz dzanie portfelem jej papierów warto ciowych, w sposób który wy cza ingerencj  tej osoby  

w podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy zachowaniu nale ytej staranno ci nie wiedzia a lub 

nie mog a si  dowiedzie  o dokonaniu transakcji (art. 175 ust. 1 Ustawy). 

4.2.3 Obowi zki i ograniczenia wynikaj ce z ustawy o ofercie 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó kach publicznych (Dz.U.05.184.1539 ze 

zm.) (dalej jako Ustawa o ofercie) nak ada na podmioty zbywaj ce i nabywaj ce okre lone pakiety akcji 

oraz na podmioty, których udzia  w ogólnej liczbie g osów w spó ce publicznej uleg  okre lonej zmianie  
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z innych przyczyn obowi zki odnosz ce si  do ujawnienia stanu posiadania.

Jak wynika z tre ci art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie akcjonariusz, który: 

osi gn  lub przekroczy  5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33 1/3 %, 50 %, 75 % albo 90 % 

ogólnej liczby g osów w spó ce publicznej albo 

 posiada  co najmniej 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33 1/3 %, 50 %, 75 % albo 90 % 

ogólnej liczby g osów w tej spó ce, a w wyniku zmniejszenia tego udzia u osi gn  odpowiednio 

5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 331/3 %, 50 %, 75 % albo 90 % lub mniej ogólnej liczby 

g osów

- jest obowi zany niezw ocznie zawiadomi  o tym KNF oraz Emitenta, nie pó niej ni  w terminie 4 dni 

roboczych od dnia, w którym dowiedzia  si  o zmianie udzia u w ogólnej liczbie g osów lub przy 

zachowaniu nale ytej staranno ci móg  si  o niej dowiedzie , a w przypadku zmiany wynikaj cej

z nabycia akcji spó ki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym - nie pó niej ni  w 

terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.

Ponadto zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie obowi zek dokonania zawiadomienia powstaje 

równie  w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udzia u ponad 33 % ogólnej liczby g osów o co 

najmniej 1 % ogólnej liczby g osów.

Zawiadomienie powinno zawiera  informacje o: 

dacie i rodzaju zdarzenia powoduj cego zmian  udzia u, której dotyczy zawiadomienie; 

liczbie akcji posiadanych przed zmian  udzia u i ich procentowym udziale w kapitale 

zak adowym spó ki oraz o liczbie g osów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie 

g osów;

liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zak adowym spó ki

oraz o liczbie g osów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie g osów;

 informacje dotycz ce zamiarów dalszego zwi kszania udzia u w ogólnej liczbie g osów

w okresie 12 miesi cy od z o enia zawiadomienia oraz celu zwi kszania tego udzia u -  

w przypadku gdy zawiadomienie jest sk adane w zwi zku z osi gni ciem lub przekroczeniem 

10 % ogólnej liczby g osów;

podmiotach zale nych od akcjonariusza dokonuj cego zawiadomienia, posiadaj cych akcje 

spó ki; 

o osobach z któr  akcjonariusz zawar  umow , której przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa g osu.

zmiany dotychczas posiadanego udzia u ponad 33 % ogólnej liczby g osów o co najmniej 1 % 

ogólnej liczby g osów.

Obowi zki okre lone w art. 69 Ustawy o ofercie spoczywaj  równie  na podmiocie, który osi gn  lub 

przekroczy  okre lony próg ogólnej liczby g osów w zwi zku z: 

zaj ciem innego ni  czynno  prawna zdarzenia prawnego; 

nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe 

prawo lub obowi zek nabycia ju  wyemitowanych akcji spó ki publicznej; 

po rednim nabyciem akcji spó ki publicznej. 

W przypadku, o którym mowa w pkt b) powy ej, tre  zawiadomienia, zawiera dodatkowo informacje o: 
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liczbie g osów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie g osów jak  posiadacz instrumentu 

finansowego osi gnie w wyniku nabycia akcji; 

dacie lub terminie, w którym nast pi nabycie akcji; 

dacie wyga ni cia instrumentu finansowego. 

Obowi zki okre lone w art. 69 powstaj  równie  w przypadku gdy prawa g osu s  zwi zane

z papierami warto ciowymi stanowi cymi przedmiot zabezpieczenia, z wyj tkiem sytuacji, gdy podmiot, 

na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywa  prawo g osu i deklaruje zamiar 

wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa g osu uwa a si  za nale ce do podmiotu, na 

rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. 

Niedope nienie obowi zków wynikaj cych z art. 69 Ustawy o ofercie, zgodnie z art. 89 tej ustawy 

powoduje, i  akcjonariusz nie mo e wykonywa  prawa g osu z akcji spó ki publicznej b d cych 

przedmiotem czynno ci prawnej lub innego zdarzenia prawnego powoduj cego osi gni cie lub 

przekroczenie danego progu ogólnej liczby g osów. Prawo g osu z akcji spó ki publicznej wykonywane 

wbrew temu zakazowi nie jest uwzgl dniane przy obliczaniu wyników g osowania nad uchwa  walnego 

zgromadzenia, z zastrze eniem wyj tków przewidzianych w innych ustawach. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy O Ofercie, przedmiotem obrotu nie mog  by  akcje obci one

zastawem, do chwili jego wyga ni cia. Wyj tkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji nast puje

w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 2 

kwietnia 2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych. 

Wyliczone wy ej obowi zki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy O Ofercie spoczywaj :

równie  na podmiocie, który osi gn  lub przekroczy  okre lony w ustawie próg ogólnej liczby 

g osów w zwi zku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych  

w zwi zku z akcjami spó ki publicznej; 

na funduszu inwestycyjnym - równie  w przypadku, gdy osi gni cie lub przekroczenie danego 

progu ogólnej liczby g osów okre lonego w tych przepisach nast puje w zwi zku  

z posiadaniem akcji cznie przez: 

inne fundusze inwestycyjne zarz dzane przez to samo towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, 

inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarz dzane przez ten sam podmiot; 

równie  na podmiocie, w przypadku którego osi gni cie lub przekroczenie danego progu 

ogólnej liczby g osów okre lonego w tych przepisach nast puje w zwi zku z posiadaniem akcji: 

przez osob  trzeci  w imieniu w asnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu,  

z wy czeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynno ci, o których mowa w art. 69 

ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

w ramach wykonywania czynno ci polegaj cych na zarz dzaniu portfelami, w sk ad których 

wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych -  

w zakresie akcji wchodz cych w sk ad zarz dzanych portfeli papierów warto ciowych,
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z których podmiot ten, jako zarz dzaj cy, mo e w imieniu zleceniodawców wykonywa

prawo g osu na walnym zgromadzeniu, 

przez osob  trzeci , z któr  ten podmiot zawar  umow , której przedmiotem jest 

przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa g osu;

równie  na pe nomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym 

zgromadzeniu zosta  upowa niony do wykonywania prawa g osu z akcji spó ki publicznej, je eli

akcjonariusz ten nie wyda  wi cych pisemnych dyspozycji co do sposobu g osowania;

równie cznie na wszystkich podmiotach, które czy pisemne lub ustne porozumienie 

dotycz ce nabywania przez te podmioty akcji spó ki publicznej lub zgodnego g osowania na 

walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwa ej polityki wobec spó ki, chocia by tylko jeden z 

tych podmiotów podj  lub zamierza  podj  czynno ci powoduj ce powstanie tych 

obowi zków; 

na podmiotach, które zawieraj  porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadaj c akcje spó ki

publicznej, w liczbie zapewniaj cej cznie osi gni cie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby g osów okre lonego w tych przepisach. 

W przypadkach, o których mowa w pkt 5 i 6 powy ej, wymienione obowi zki mog  by  wykonywane 

przez jedn  ze stron porozumienia, wskazan  przez strony porozumienia. 

Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5, domniemywa si  w przypadku posiadania akcji spó ki

publicznej przez: 

ma onków, ich wst pnych, zst pnych i rodze stwo oraz powinowatych w tej samej linii lub 

stopniu, jak równie  osoby pozostaj ce w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 

osoby pozostaj ce we wspólnym gospodarstwie domowym; 

mocodawc  lub jego pe nomocnika, nieb d cego firm  inwestycyjn , upowa nionego do 

dokonywania na rachunku papierów warto ciowych czynno ci zbycia lub nabycia papierów 

warto ciowych;

jednostki powi zane w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci. 

Do liczby g osów, która powoduje powstanie wy ej okre lonych obowi zków: 

po stronie podmiotu dominuj cego - wlicza si  liczb  g osów posiadanych przez jego podmioty 

zale ne;

po stronie pe nomocnika, który zosta  upowa niony do wykonywania prawa g osu - wlicza si

liczb  g osów z akcji obj tych pe nomocnictwem;

wlicza si  liczb  g osów z wszystkich akcji, nawet je eli wykonywanie z nich prawa g osu jest 

ograniczone lub wy czone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

Stosownie do art. 90 Ustawy o ofercie, przepisów rozdzia u 4 ustawy, dotycz cego znacznych pakietów 

akcji spó ek publicznych: 

z wyj tkiem art. 69, art. 70 oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 - w zakresie dotycz cym 

art. 69 - nie stosuje si  w przypadku porozumie , o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, 

zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszo ciowych, w celu wspólnego 
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wykonywania przez nich uprawnie  okre lonych w art. 84 i 85 oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, 

art. 422, 425, art. 429 § 1 Kodeksu spó ek handlowych; 

z wyj tkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotycz cym art. 69 - nie stosuje si

w przypadku udzielenia pe nomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4, dotycz cego

wy cznie jednego walnego zgromadzenia. Zawiadomienie sk adane w zwi zku z udzieleniem 

lub otrzymaniem takiego pe nomocnictwa powinno zawiera  informacj  dotycz c  zmian  

w zakresie praw g osu po utracie przez pe nomocnika mo liwo ci wykonywania prawa g osu.

Zgodnie z art. 97 Ustawy O Ofercie, na ka dego kto: 

nabywa lub zbywa papiery warto ciowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67 

ustawy, 

nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy, lub dokonuje takiego 

zawiadomienia z naruszeniem warunków okre lonych w tych przepisach, 

dopuszcza si  czynów, o których mowa wy ej, dzia aj c w imieniu lub w interesie osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj cej osobowo ci prawnej, 

Komisja Nadzoru Finansowego mo e, w drodze decyzji, na o y  kar  pieni n  do wysoko ci

1.000.000 z otych (s ownie: jeden milion), przy czym mo e by  ona na o ona odr bnie za ka dy

z czynów okre lonych powy ej oraz odr bnie na ka dy z podmiotów wchodz cych w sk ad

porozumienia dotycz cego nabywania przez te podmioty akcji spó ki publicznej lub zgodnego 

g osowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotycz cego istotnych spraw spó ki. W decyzji, o 

której mowa, Komisja Nadzoru Finansowego mo e wyznaczy  termin ponownego wykonania 

obowi zku lub dokonania czynno ci wymaganej przepisami, których naruszenie by o podstaw

na o enia kary pieni nej i w razie bezskutecznego up ywu tego terminu powtórnie wyda  decyzj  o 

na o eniu kary pieni nej. W razie bezskutecznego up ywu tego terminu KNF mo e powtórnie wyda

decyzj  o na o eniu kary. 

4.2.4 Obowi zki i ograniczenia wynikaj ce z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nak ada na przedsi biorc  obowi zek zg oszenia

zamiaru koncentracji Prezesowi Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, je eli czny obrót 

przedsi biorców uczestnicz cych w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzaj cym rok zg oszenia,

przekracza równowarto  50.000.000 (s ownie: pi dziesi t milionów) EURO. 

Obrót, o którym mowa w art. 13 ust. 1, obejmuje obrót zarówno przedsi biorców bezpo rednio

uczestnicz cych w koncentracji, jak i pozosta ych przedsi biorców nale cych do grup kapita owych, do 

których nale  przedsi biorcy bezpo rednio uczestnicz cy w koncentracji. Obrót, o którym mowa w art. 

14 pkt 1, obejmuje obrót zarówno przedsi biorcy, nad którym ma zosta  przej ta kontrola, jak i jego 

przedsi biorców zale nych. (art. 16 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). Warto  w EURO 

podlega przeliczeniu na z ote wed ug kursu redniego walut obcych og oszonego przez Narodowy Bank 

Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzaj cego rok zg oszenia zamiaru koncentracji (art. 

5 Ustawy O Ochronie Konkurencji i Konsumentów).

Zamiar koncentracji podlega zg oszeniu Prezesowi Urz du, je eli:
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czny wiatowy obrót przedsi biorców uczestnicz cych w koncentracji w roku obrotowym 

poprzedzaj cym rok zg oszenia przekracza równowarto  1.000.000.000 EURO lub

czny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsi biorców uczestnicz cych  

w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj cym rok zg oszenia przekracza równowarto

50.000.000 EURO.

Zgodnie z art. 13 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów powy szy obowi zek dotyczy 

zamiaru:

po czenia dwóch lub wi cej samodzielnych przedsi biorców;

przej cia - przez nabycie lub obj cie akcji, innych papierów warto ciowych, udzia ów lub  

w jakikolwiek inny sposób - bezpo redniej lub po redniej kontroli nad jednym lub wi cej

przedsi biorcami przez jednego lub wi cej przedsi biorców;

utworzenia przez przedsi biorców wspólnego przedsi biorcy;

nabycia przez przedsi biorc  cz ci mienia innego przedsi biorcy (ca o ci lub cz ci

przedsi biorstwa), je eli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat 

obrotowych poprzedzaj cych zg oszenie przekroczy  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

równowarto

10.000.000 EURO. 

Zgodnie z tre ci  art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji przez 

przedsi biorc  zale nego uwa a si  za jej dokonanie przez przedsi biorc  dominuj cego.

Nie podlega zg oszeniu zamiar koncentracji: 

je eli obrót przedsi biorcy, nad którym ma nast pi  przej cie kontroli, nie przekroczy  na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w adnym z dwóch lat obrotowych poprzedzaj cych 

zg oszenie równowarto ci 10.000.000 EURO;

polegaj cej na czasowym nabyciu lub obj ciu przez instytucj  finansow  akcji albo udzia ów w 

celu ich odsprzeda y, je eli przedmiotem dzia alno ci gospodarczej tej instytucji jest 

prowadzone na w asny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udzia y innych 

przedsi biorców, pod warunkiem, e odsprzeda  ta nast pi przed up ywem roku od dnia 

nabycia lub obj cia, oraz e:

instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udzia ów, z wyj tkiem prawa do 

dywidendy, lub

wykonuje te prawa wy cznie w celu przygotowania odsprzeda y ca o ci lub cz ci

przedsi biorstwa, jego maj tku lub tych akcji albo udzia ów;

polegaj cej na czasowym nabyciu lub obj ciu przez przedsi biorc  akcji lub udzia ów w celu 

zabezpieczenia wierzytelno ci, pod warunkiem e nie b dzie on wykonywa  praw z tych akcji 

lub udzia ów, z wy czeniem prawa do ich sprzeda y;

nast puj cej w toku post powania upad o ciowego, z wy czeniem przypadków, gdy 

zamierzaj cy przej  kontrol  jest konkurentem albo nale y do grupy kapita owej, do której 

nale  konkurenci przedsi biorcy przejmowanego;

przedsi biorców nale cych do tej samej grupy kapita owej.
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Zg oszenia zamiaru koncentracji dokonuj :

wspólnie cz cy si  przedsi biorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1; 

przedsi biorca przejmuj cy kontrol  - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2; 

wspólnie wszyscy przedsi biorcy bior cy udzia  w utworzeniu wspólnego przedsi biorcy -  

w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3; 

przedsi biorca nabywaj cy cz  mienia innego przedsi biorcy - w przypadku, o którym mowa 

w art. 13 ust. 2 pkt 4. 

W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsi biorca dominuj cy za po rednictwem co najmniej 

dwóch przedsi biorców zale nych, zg oszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsi biorca

dominuj cy. 

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub up ywu 

terminu, w jakim decyzja powinna zosta  wydana, przedsi biorcy, których zamiar koncentracji podlega 

zg oszeniu, s  obowi zani do wstrzymania si  od dokonania koncentracji. 

Prezes Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgod  na dokonanie 

koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydaj c zgod  Prezes Urz du Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów mo e w decyzji zobowi za  przedsi biorc  lub przedsi biorców zamierzaj cych 

dokona  koncentracji do spe nienia okre lonych warunków. Decyzje Prezesa Urz du Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów wygasaj , je eli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na dokonanie 

koncentracji – koncentracja nie zosta a dokonana. 

Odpowiedzialno  z tytu u niedochowania obowi zków wynikaj cych z Ustawy O Ochronie Konkurencji 

i Konsumentów Prezes Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów mo e na o y  na przedsi biorc

w drodze decyzji kar  pieni n  w wysoko ci nie wi kszej ni  10% przychodu osi gni tego w roku 

rozliczeniowym, poprzedzaj cym rok na o enia kary, je eli przedsi biorca ten cho by nieumy lnie

dokona  koncentracji bez uzyskania jego zgody. 

Prezes Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów mo e równie  na o y  na przedsi biorc  w drodze 

decyzji kar  pieni n  w wysoko ci stanowi cej równowarto  do 50.000.000 EURO, je eli, cho by

nieumy lnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy O Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub 

w zg oszeniu zamiaru koncentracji, poda  nieprawdziwe dane. 

Prezes Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów mo e równie  na o y  na przedsi biorc  w drodze 

decyzji kar  pieni n  w wysoko ci stanowi cej równowarto  do 10.000 EURO za ka dy dzie  zw oki

w wykonaniu m.in. wyroków s dowych w sprawach z zakresu koncentracji. 

Prezes Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów mo e, w drodze decyzji, na o y  na osob

pe ni c  funkcj  kierownicz  lub wchodz c  w sk ad organu zarz dzaj cego przedsi biorcy lub 

zwi zku przedsi biorców kar  pieni n  w wysoko ci do pi dziesi ciokrotno ci przeci tnego

wynagrodzenia, w szczególno ci w przypadku, je eli osoba ta umy lnie albo nieumy lnie nie zg osi a

zamiaru koncentracji. 

W przypadku niezg oszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie 

koncentracji Prezes Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów mo e, w drodze decyzji, okre laj c
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termin jej wykonania na warunkach okre lonych w decyzji, nakaza  w szczególno ci zbycie akcji 

zapewniaj cych kontrol  nad przedsi biorc  lub przedsi biorcami, lub rozwi zanie spó ki, nad któr

przedsi biorcy sprawuj  wspóln  kontrol . Decyzja taka nie mo e zosta  wydana po up ywie 5 lat od 

dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji Prezes Urz du Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów mo e, w drodze decyzji, dokona  podzia u przedsi biorcy. Do podzia u spó ki stosuje 

si  odpowiednio przepisy art. 528 – 550 Kodeksu Spó ek Handlowych. Prezesowi Urz du Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów przys uguj  kompetencje organów spó ek uczestnicz cych w podziale. 

Prezes Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów mo e ponadto wyst pi  do s du o uniewa nienie

umowy lub podj cie innych rodków prawnych zmierzaj cych do przywrócenia stanu poprzedniego.

Przy ustalaniu wysoko ci kar pieni nych Prezes Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

uwzgl dnia w szczególno ci okres, stopie  oraz okoliczno ci uprzedniego naruszenia przepisów 

ustawy.

4.2.5 Obowi zki i ograniczenia wynikaj ce z Rozporz dzenia Rady (WE) nr 139/2004 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, maj ce wp yw na obrót akcjami wynikaj  tak e z regulacji 

zawartych w Rozporz dzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 

koncentracji przedsi biorców (zwanego dalej „Rozporz dzeniem”).

Rozporz dzenie to odnosi si  jedynie do koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a wi c obejmuj cych 

przedsi biorstwa i powi zane z nimi podmioty, które przekraczaj  okre lone progi obrotu towarami  

i us ugami. Rozporz dzenie obejmuje wy cznie koncentracje prowadz ce do trwa ej zmiany struktury 

w asno ciowej w przedsi biorstwie.

Koncentracja przedsi biorstw posiada wymiar wspólnotowy w nast puj cych przypadkach: 

gdy czny wiatowy obrót wszystkich przedsi biorstw uczestnicz cych w koncentracji wynosi 

wi cej ni  5.000.000.000 EURO, oraz 

gdy czny obrót przypadaj cy na Wspólnot  Europejsk  ka dego z co najmniej dwóch 

przedsi biorstw uczestnicz cych w koncentracji wynosi wi cej ni  250.000.000 EURO chyba 

e ka de z przedsi biorstw uczestnicz cych w koncentracji uzyskuje wi cej ni  dwie trzecie 

swoich cznych obrotów przypadaj cych na Wspólnot  w jednym i tym samym pa stwie 

cz onkowskim.

Koncentracja przedsi biorstw ma wymiar wspólnotowy równie  w przypadku, gdy; 

czny wiatowy obrót wszystkich przedsi biorstw uczestnicz cych w koncentracji wynosi 

wi cej ni  2.500.000.000 euro,

w ka dym z co najmniej trzech pa stw cz onkowskich czny obrót wszystkich przedsi biorstw

uczestnicz cych w koncentracji wynosi wi cej ni   100.000.000 EURO, 

w ka dym z co najmniej trzech pa stw cz onkowskich czny obrót wszystkich przedsi biorstw

uczestnicz cych w koncentracji wynosi wi cej ni  100.000.000 EURO, z czego czny obrót co 

najmniej dwóch przedsi biorstw uczestnicz cych w koncentracji wynosi co najmniej 25 mln 

euro, oraz czny obrót przypadaj cy na Wspólnot  Europejsk  ka dego z co najmniej dwóch 
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przedsi biorstw uczestnicz cych w koncentracji wynosi wi cej ni  100.000.000 EURO, 

chyba e ka de z przedsi biorstw uczestnicz cych w koncentracji uzyskuje wi cej ni  dwie 

trzecie swoich cznych obrotów przypadaj cych na Wspólnot  w jednym i tym samym 

pa stwie cz onkowskim.

Uznaje si , e koncentracja nie wyst puje w przypadku, gdy: 

instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, b d  te  firmy ubezpieczeniowe, których 

normalna dzia alno  obejmuje transakcje i obrót papierami warto ciowymi, prowadzone na 

w asny rachunek lub na rachunek innych, czasowo posiadaj  papiery warto ciowe nabyte 

w przedsi biorstwie w celu ich odsprzeda y, pod warunkiem e nie wykonuj  one praw 

g osu w stosunku do tych papierów warto ciowych w celu okre lenia zachowa

konkurencyjnych przedsi biorstwa lub pod warunkiem e wykonuj  te prawa wy cznie  

w celu przygotowania zbycia ca o ci lub cz ci tego przedsi biorstwa lub jego aktywów, 

b d  zbycia tych papierów warto ciowych oraz pod warunkiem e wszelkie takie zbycie 

nast puje w ci gu jednego roku od daty nabycia; okres ten mo e by  przed u ony przez 

Komisj  dzia aj c  na wniosek, w przypadku gdy takie instytucje lub firmy udowodni , e

zbycie nie by o w zasadzie mo liwe w ci gu tego okresu; 

kontrol  przejmuje osoba upowa niona przez w adze publiczne zgodnie z prawem Pa stwa 

Cz onkowskiego dotycz cym likwidacji, upad o ci, niewyp acalno ci, umorzenia d ugów,

post powania uk adowego lub analogicznych post powa ;

dzia ania okre lone w ust. 1 lit. b) przeprowadzane s  przez holdingi finansowe, okre lone

w art. 5 ust. 3 czwartej dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. ustanowionej w 

oparciu o art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozda  finansowych 

niektórych rodzajów spó ek(6), jednak e pod warunkiem e prawa g osu w odniesieniu do 

holdingu wykonywane s , w szczególno ci w stosunku do mianowania cz onków organów 

zarz dzaj cych lub nadzorczych przedsi biorstw, w których maj  one udzia y, wy cznie  

w celu zachowania pe nej warto ci tych inwestycji, a nie ustalania, bezpo rednio lub 

po rednio, zachowania konkurencyjnego tych przedsi biorstw.

Zgodnie z tym Rozporz dzeniem koncentracje wspólnotowe podlegaj  zg oszeniu do Komisji 

Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:

zawarciu umowy, 

og oszeniu publicznej oferty, lub 

przej ciu wi kszo ciowego udzia u.

Koncentracje obj te zakresem Rozporz dzenia s  oceniane przez Komisje celem stwierdzenia, czy s

one zgodne ze wspólnym rynkiem. Dokonuj c tej oceny, Komisja uwzgl dnia:

potrzeb  zachowania i rozwoju skutecznej konkurencji na wspólnym rynku, z punktu 

widzenia mi dzy innymi struktury wszystkich danych rynków oraz rzeczywistej lub 

potencjalnej konkurencji ze strony przedsi biorstw zlokalizowanych we Wspólnocie lub 
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poza ni ;

pozycj  rynkow  zainteresowanych przedsi biorstw oraz ich si  ekonomiczn  i finansow ,

mo liwo ci dost pne dla dostawców i u ytkowników, ich dost p do zaopatrzenia lub 

rynków, wszelkie prawne lub inne bariery wej cia na rynek, trendy poda y i popytu  

w stosunku do w a ciwych dóbr i us ug, interesy konsumentów po rednich i ko cowych 

oraz rozwój post pu technicznego i gospodarczego, pod warunkiem e dokonuje si  on  

z korzy ci  dla konsumentów i nie stanowi przeszkody dla konkurencji.

Koncentracj , która nie przeszkadza aby znacz co skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub 

znacznej jego cz ci, w szczególno ci w wyniku stworzenia lub umocnienia pozycji dominuj cej, uznaje 

si  za zgodn  ze wspólnym rynkiem, z drugiej strony koncentracj , która przeszkadza aby znacz co

skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub znacznej jego cz ci, w szczególno ci w wyniku 

stworzenia lub umocnienia pozycji dominuj cej, uznaje si  za niezgodn  ze wspólnym rynkiem.

Dokonuj c oceny koncentracji, Komisja bierze pod uwag  w szczególno ci, czy: 

dwie lub wi cej firm macierzystych utrzymuje, w znacz cym stopniu, swoj  dzia alno  na 

tym samym rynku co wspólne przedsi biorstwo lub na rynku, który stanowi poprzednie lub 

nast pne ogniwo rynku w stosunku do tego wspólnego przedsi biorstwa, lub na rynku 

s siednim ci le powi zanym z tym rynkiem, 

koordynacja, b d ca bezpo rednim wynikiem utworzenia wspólnego przedsi biorstwa,

daje zainteresowanym przedsi biorstwom mo liwo  eliminowania konkurencji w zakresie 

znacznej cz ci produktów lub us ug, o których mowa. 

Koncentracja o wymiarze wspólnotowym nie zostaje wprowadzona w ycie ani przed jej zg oszeniem,

ani do czasu uznania jej za zgodn  ze wspólnym rynkiem. Powy sze nie stanowi przeszkody we 

wprowadzeniu publicznej oferty przej cia lub serii transakcji w obrocie papierami warto ciowymi, 

cznie z tymi wymienialnymi na inne papiery warto ciowe dopuszczonymi do obrotu na rynku, takim 

jak gie da papierów warto ciowych, pod warunkiem e:

a) koncentracja zosta a niezw ocznie zg oszona Komisji oraz 

b) nabywca nie wykonuje prawa g osu zwi zanego z papierami warto ciowymi, o których 

mowa, lub robi to tylko dla utrzymania pe nej warto ci swych inwestycji na podstawie 

odst pstwa udzielonego przez Komisj .

Powy sze zasady nie wp ywaj  na wa no  transakcji w obrocie papierami warto ciowymi cznie z 

tymi wymienialnymi na inne papiery warto ciowe, dopuszczonymi do obrotu na rynku takim jak gie da

papierów warto ciowych, chyba e kupuj cy i sprzedaj cy wiedzieli lub powinni byli wiedzie , e

transakcja dokonana zosta a z naruszeniem obowi zku zg oszenia i uznania jej za zgodn  ze 

wspólnym rynkiem. 

Zawiadomienie Komisji s u y uzyskaniu jej zgody na dokonanie koncentracji. 

W przypadku gdy Komisja stwierdza, e koncentracja zosta a ju  dokonana i e koncentracja zosta a

uznana za niezgodn  ze wspólnym rynkiem Komisja mo e:
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wymaga  od zainteresowanych przedsi biorstw rozwi zania koncentracji, szczególnie 

poprzez rozwi zanie czenia lub zbycie wszystkich udzia ów lub zgromadzonych aktywów, 

w celu przywrócenia stanu sprzed dokonania koncentracji; w przypadku gdy nie jest 

mo liwe poprzez rozwi zanie koncentracji przywrócenie stanu, jaki mia  miejsce przed 

dokonaniem koncentracji, Komisja mo e przedsi wzi  wszelkie inne rodki konieczne do 

przywrócenia takiego stanu w jak najwi kszym stopniu. 

nakaza  podj cie wszelkich innych stosownych rodków maj cych na celu zapewnienie, i

zainteresowane przedsi biorstwa rozwi  j  lub podejm  inne rodki dla przywrócenia 

wcze niejszego zgodnie z jej decyzj .







Dokument Informacyjny spó ki Hydrapres  S.A. 

41

6 Wskazanie podmiotu dokonuj cego badania sprawozdania 
finansowego Emitenta za 2009 r.

Firma (nazwa) Spó ki: HLB M2 Audyt Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci

Wpisana na list  podmiotów do badania sprawozda  finansowych pod 

numerem 3149 

Siedziba:  Bydgoszcz

Adres:    ul. Leszczyna 12A, 85 – 356 Bydgoszcz

Nr telefonu, faksu:  +48 602 154 694 /Maciej Czapiewski/ 

+48 (52) 3954 114 

Adres strony internetowej: www.hlbm2.pl

Adres poczty elektronicznej info@hlbm2.pl

S d Rejestrowy:  S d Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydzia  Gospodarczy - KRS 

Nr KRS: 0000265086

Nr REGON:   340226413

NIP: 967-125-05-62

Badanie sprawozdania finansowego za 2009 r. prowadzone by o przez bieg ego rewidenta Marka 

Dobka wpisanego na list  bieg ych rewidentów pod numerem 10294. 
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7 Wybrane dane finansowe Emitenta 
Wybrane dane finansowe Emitenta za lata obrotowe 2008 i 2009 pochodz  ze zbadanych 

jednostkowych sprawozda  finansowych Hydrapres S.A. Dane za na dzie  31 maja 2010 roku, 1. 

kwarta  2010 r. i 1. kwarta  2009 r. pochodz  z niezbadanego bilansu i niezbadanego rachunku zysków  

i strat Emitenta. Prezentowane sprawozdania finansowe za lata 2008 i 2009 oraz  zosta y sporz dzone

zgodnie z Ustaw  o rachunkowo ci. 

Wybrane dane finansowe w latach 2008 i 2009, w 1 kwartale 2009 r. i 1 kwartale 2010 r., a tak e na 

koniec maja 2010 roku 

Za okres (tys. z )

Wyszczególnienie 01.01-
31.05.2010

1Q 2010 1Q 2009 2009 2008

Przychody netto ze sprzeda y 7.556,6 4.908,8 2.529,0 16.124,4 20.890,0
Wynik na sprzeda y 594,6 379,2 -1.171,0 -2.426,7 -889,6

Wynik na dzia alno ci operacyjnej (EBIT) 744,3 491,3 -1.184,0 -6.248,6 -1.113,9

Wynik na dzia alno ci operacyjnej + amortyzacja 
(EBITDA) 

1.244,2 794,0 -830,0 -4.866,5 509,3

Wynik brutto  331,9 202,0 -1.134,0 -14.851,7 -1.157,9

Wynik netto  331,9 202,0 -1.134,0 -15.011,5 -1.063,2

ród o: Emitent 

Zaprezentowane powy ej wyniki wskazuj  na istotny wzrost przychodów w 2010 roku w porównaniu 

 z rokiem 2009. W I kwartale 2010 roku Spó ka zako czy a wdro enie programu restrukturyzacyjnego, 

który przyniós  przede wszystkim ograniczenie powstaj cych strat na dzia alno ci zwi zanej z budow

maszyn poprzez dzia ania oszcz dno ciowe, a tak e wzrost przychodów z dzia alno ci t oczniowej

 w wyniku realizacji pozyskanych nowych zlece . W perspektywie 2010 roku pozwoli to na uzyskanie 

dodatniego wyniku finansowego oraz dodatnich przep ywów pieni nych z dzia alno ci operacyjnej. Ju

w pierwszym kwartale Spó ka wypracowa a zysk w kwocie 202,0 tys. z , a po pi ciu miesi cach 331,9 

tys. z .

Wszystkie podejmowane dzia ania mia y za cel dostosowanie struktury Spó ki do aktualnego poziomu 

produkcji. W roku 2009 przychody Spó ki wynios y 16.137,5 tys. z  i by y ni sze o 22,7 % w porównaniu 

z 2008 rokiem, natomiast w 2010 roku redniomiesi czne przychody wzros y w porównaniu do 2009 

roku o 12,5 %. 

Najwi kszy wp yw na spadek sprzeda y w 2009 roku mia  kryzys gospodarczy, który szczególnie 

mocno odbi  si  na dzia alno ci w zakresie budowy maszyn i urz dze . Podstawow  przyczyn  takiego 

stanu rzeczy jest brak zamówie  na produkowane maszyny i urz dzenia, które dla kontrahentów 

stanowi  dobra inwestycyjne. W sytuacji kryzysu gospodarczego potencjalni klienci wstrzymuj  si

z podejmowaniem decyzji  o inwestycjach. Dotychczas podj te dzia ania restrukturyzacyjne w Zak adzie

Budowy Maszyn nie przynios y oczekiwanych rezultatów szczególnie ze wzgl du na brak zamówie  na 

produkowane maszyny i urz dzenia. W tej sytuacji koniecznym sta o si  wydzier awienie tego zak adu

w ca o ci. W dniu 12 kwietnia 2010 roku Emitent, jako wydzier awiaj cy zawar  ze spó k  HPS Service 

Sp. z o.o. umow  dzier awy zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa – dzia u budowy maszyn. 

Przedmiotem dzier awy s  sk adniki maj tkowe o warto ci netto 3.006 tys. z , w tym nieruchomo

zlokalizowana w Bia ych B otach przy ulicy Azalowej oraz hale produkcyjne, maszyny i urz dzenia
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niezb dne do prowadzenia produkcji w zakresie budowy maszyn. Umow  zawarto na czas 

nieokre lony z mo liwo ci  jej wypowiedzenia z zachowaniem 3 miesi cznego okresu wypowiedzenia. 

Jednocze nie nast pi o przej cie cz ci zak adu pracy na innego pracodawc  w rozumieniu art. 23
1

Kodeksu pracy, co spowodowa o, e cz  pracowników Hydrapres S.A. zwi zanych z dzia ami

konstrukcyjnym, obróbki skrawaniem i monta u sta o si  z mocy prawa, po my li art. 23
1
 § 1 Kodeksu 

pracy pracownikami HPS Service Sp. z o.o. 

Podj te wspólne dzia ania Hydrapres S.A. i HPS Service Sp. z o.o. maj ce na celu pozyskanie nowego 

wspólnika, który zapewni wsparcie merytoryczne, logistyczne i kapita owe daje r kojmi , e dzier awa

cz ci przedsi biorstwa zaowocuje korzystn  wspó prac  Hydrapres z t  spó k . W konsekwencji 

nast pi istotne ograniczenie kosztów dzia alno ci w Hydrapres przy jednoczesnym zapewnieniu 

regularnych przychodów z tytu u czynszu dzier awnego w kwocie 222 tys. z  w ci gu roku. 

Dzia alno  t oczni  przynios a oczekiwany wzrost redniomiesi cznej sprzeda y w 2010 roku  

w porównaniu z 2009 o 23,6 % z kwoty 990,4 tys. z  do kwoty 1.224,4 tys. z .

Miesi czne koszty sprzeda y i koszty ogólnego zarz du zmala y w 2010 roku z kwoty 169,3 tys. z  do 

kwoty 124,3 tys. z  tj. o 26,5 %. Spadek kosztów ogólnych wynika  przede wszystkim z wdro enia

programu restrukturyzacyjnego. 

Dzia alno  operacyjna przynios a w okresie pi ciu miesi cy 2010 roku zysk w kwocie 744,4 tys. z .

Rentowno  sprzeda y w 2010 roku wzros a w porównaniu z 2009 roku o 22,9 punktu procentowego 

do 7,9 %. Emitent zanotowa  zysk na sprzeda y w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2010 roku  

w wysoko ci 594,6 tys. z .

Wybrane dane finansowe w latach 2008 i 2009, w 1 kwartale 2009 r. i 1 kwartale 2010 r. oraz stan 

obecny (w kolumnie: „31.05.2010 – proforma” zaprezentowane dane tak, jakby obni enie kapita u

zak adowego i emisja akcji serii J zosta y zarejestrowane przed ko cem maja 2010 roku) 

Stan na koniec okresu (tys. z )

Wyszczególnienie 31.05.2010 -
proforma

31.05.2010 1Q 2010 1Q 2009 2009 2008

Aktywa razem 23.652,1 23.652,1 25.067,1 36.739,8 25.443,1 39.614,1
Aktywa trwa e 17.336,6 17.336,6 17.859,2 27.924,3 17.758,8 28.266,9

Aktywa obrotowe 6.315,5 6.315,5 7.207,8 8.815,5 7.684,3 11.347,3

Kapita  w asny 15.455,1 12.077,2 11.947,3 25.622,2 11.745,3 26.756,8
Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania  8.197,0 11.574,9 13.119,8 11.117,6 13.697,8 12.857,4

Zobowi zania d ugoterminowe 4.066,5 4.108,1 4.407,7 4.308,2 4.288,7 4.685,8

Zobowi zania krótkoterminowe 3.678,0 7.014,4 8.053,1 6.202,5 8.700,9 7.555,9

Rezerwy na zobowi zania 115,1 115,1 115,1 137,1 337,0 137,1

ród o: Emitent 

Na koniec maja 2010 roku bilans zamkn  si  kwot  23.652,1 tys. z , co stanowi o spadek wzgl dem

ko ca 2009 roku o 7,0 %, to jest o kwot  1.791,0 tys. z . Obni enie sumy bilansowej wi za o si  przede 

wszystkim ze spadku zobowi za  krótkoterminowych.

W poni szych tabelach zaprezentowano struktury aktywów i pasywów na dzie  31 maja 2010 roku i na 

dzie  31 grudnia 2009 roku. W kolumnach: „31.05.2010 – proforma” zaprezentowane dane tak, jakby 
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obni enie kapita u zak adowego i emisja akcji serii J zosta y zarejestrowane przed ko cem maja 2010 

roku).

Struktura aktywów 

Stan na koniec okresu 

Warto  (tys. z ) Struktura
Wyszczególnienie 

31.05.2010
- proforma 

31.05.2010 31.12.2009 31.12.2008
31.05.2010
- proforma

31.05.2010 31.12.2009 31.12.2008

Maj tek trwa y 17.336,6 17.336,6 17.758,8 28.266,9 73,3% 73,3% 69,8% 71,4%

Maj tek obrotowy 6.315,5 6.315,5 7.684,3 11.347,2 26,7% 26,7% 30,2% 28,6%

Suma aktywów 23.652,1 23.652,1 25.443,1 39.614,1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

ród o: Emitent 

Struktura pasywów 

Stan na koniec okresu 

Warto  (tys. z ) Struktura
Wyszczególnienie 

31.05.2010
- proforma 

31.05.2010 31.12.2009 31.12.2008
31.05.2010
- proforma

31.05.2010 31.12.2009 31.12.2008

Kapita  w asny 15.455,1 12.077,2 11.745,3 26.756,8 65,3% 51,1% 46,2% 67,5%

Rezerwy 115,1 115,1 337,0 137,1 0,5% 0,5% 1,3% 0,3%

Zobowi zania
d ugoterminowe 

4.066,5 4.108,1 4.288,7 4.685,8 17,2% 17,4% 16,9% 11,8%

Zobowi zania
krótkoterminowe i 
fundusze specjalne 

3.678,0 7.014,4 8.700,9 7.555,9 15,6% 29,7% 34,2% 19,1%

Rozliczenia
mi dzyokresowe 

337,4 337,4 371,2 478,6 1,4% 1,4% 1,5% 1,2%

Suma pasywów 23.652,1 23.652,1 25.443,1 39.614,1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

ród o: Emitent 

W aktywach Emitenta zdecydowanie dominuj  rzeczowe aktywa trwa e, których udzia  w sumie 

aktywów wynosi obecnie 73,3 % ogó u maj tku. Spó ka posiada na w asno  nieruchomo ci fabryczne 

o cznej warto ci 12.153,1 tys. z , w których prowadzi aktualnie dzia alno . Ponadto maszyny  

i urz dzenia wykorzystywane w t oczni maj  warto  przekraczaj c  4.000,0 tys. z .

Warto  kapita u w asnego zwi kszy a si  na koniec maja 2010 roku w porównaniu z ko cem 2009 

roku o 4,9 %. Po emisji akcji serii J kapita  w asny wyniesie 15.455,1 tys. z  i b dzie stanowi  65,3 % 

wszystkich pasywów. 

O wzro cie kapita ów w asnych decyduje g ównie zmiana wysoko ci kapita u zak adowego oraz 

wypracowany zysk netto. Na obecn  struktur  kapita ów w asnych wp yw mia o pokrycie straty poprzez 

obni enie kapita u zak adowego i przeprowadzona emisja akcji serii J. 

7.1 Rentowno  Emitenta

W ocenie rentowno ci wykorzystano nast puj ce wska niki finansowe: 

Rentowno  sprzeda y - wynik na sprzeda y/przychody ze sprzeda y
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Rentowno  brutto sprzeda y - wynik brutto/przychody ze sprzeda y

Rentowno  EBIT – zysk z dzia alno ci operacyjnej/przychody ze sprzeda y

Rentowno  EBITDA – zysk z dzia alno ci operacyjnej + amortyzacja/przychody ze sprzeda y

Rentowno  netto sprzeda y - wynik netto/przychody ze sprzeda y

Rentowno  netto aktywów - wynik netto/ rednia warto  aktywów ogó em

Rentowno  netto kapita u w asnego - wynik netto/ rednia warto  kapita u w asnego bez 

zysku 

Kszta towanie si  wska ników rentowo ci w latach 2008-2009 oraz w 1 kwartale 2009 r. i 1 kwartale 

2010 r. i stan obecny (w kolumnie: „31.05.2010 – proforma” zaprezentowane dane tak, jakby obni enie

kapita u zak adowego i emisja akcji serii J zosta y zarejestrowane przed ko cem maja 2010 roku) 

Za okres

Wska niki rentowno ci 01.01-
31.05.2010 -

proforma

01.01-
31.05.2010

1Q 2010 1Q 2009 2009 2008

Rentowno  sprzeda y  7,9% 7,9% 7,7% -46,3% -15,0% -4,3%

Rentowno  EBIT 9,8% 9,8% 10,0% -46,8% -92,1% -5,5%

Rentowno  EBITDA 16,5% 16,5% 16,2% -32,8% -93,1% 5,1%

Rentowno  aktywów – ROA 1,4% 1,4% 0,8% -3,1% -46,1% -3,1%

Rentowno  kapita u w asnego – 
ROE

2,1% 2,7% 1,7% -4,4% -56,1% -5,2%

Rentowno  aktywów trwa ych 1,9% 1,9% 1,1% -4,1% -84,5% -3,8%

ród o: Emitent 

W roku 2010 poziom wszystkich wska ników rentowno ci Spó ki uleg  polepszeniu wzgl dem lat 

poprzednich.

W wyniku przeprowadzony zmian kapita owych oraz wzrostu sprzeda y Emitent odzyska  rentowno .

W ocenie Zarz du Spó ki wszystkie wska niki rentowno ci na koniec maja 2010 roku wykazuj  warto ci

odpowiednie dla prowadzonej dzia alno ci, a jedynie rentowno ci aktywów i kapita u w asnego winny 

by  wy sze. Niska warto  tych wska ników jest spowodowana nieca kowitym wykorzystaniem 

potencja u produkcyjnego. Aktualnie wdra ane nowe projekty do produkcji oraz plany zwi zane z 

rozszerzeniem dzia alno ci winny doprowadzi  do podwy szenia, szczególnie rentowno ci kapita u

w asnego.

7.2 P ynno  finansowa i sprawno  zarz dzania

P ynno  bie ca - (Zapasy + nale no ci krótkoterminowe + rodki pieni ne + rozliczenia 

mi dzyokresowe generuj ce wp ywy gotówkowe)/(Zobowi zania

krótkoterminowe + rozliczenia mi dzyokresowe generuj ce wydatki) 

P ynno  szybka - (Nale no ci krótkoterminowe + krótkoterminowe aktywa finansowe + rozliczenia 

mi dzyokresowe generuj ce wp ywy gotówkowe)/(Zobowi zania

krótkoterminowe + rozliczenia mi dzyokresowe generuj ce wydatki) 

Pokrycie zobowi za  handlowych nale no ciami - (Nale no ci z tytu u dostaw i us ug/Zobowi zania z 

tytu u dostaw i us ug

Kapita  pracuj cy - Maj tek obrotowy - zobowi zania krótkoterminowe - rozliczenia mi dzyokresowe

pasywne

Udzia  kapita u pracuj cego w aktywach - (Maj tek obrotowy - zobowi zania krótkoterminowe - 

rozliczenia mi dzyokresowe pasywne)/Suma bilansowa 



Dokument Informacyjny spó ki Hydrapres  S.A. 

46

Kszta towanie si  wska ników p ynno ci finansowej Hydrapres w latach 2008-2009 oraz w 1 kwartale 

2009  i 1 kwartale 2010 r. i stan obecny (w kolumnie: „31.05.2010 – proforma” zaprezentowane dane 

tak, jakby obni enie kapita u zak adowego i emisja akcji serii J zosta y zarejestrowane przed ko cem 

maja 2010 roku) 

Stan na koniec okresu 

Wska niki p ynno ci finansowej 31.05.2010 -
proforma

31.05.2010 1Q2010 1Q 2009 2009 2008

P ynno  bie ca 1,72 0,90 0,90 1,23 0,86 1,42

P ynno  szybka 1,27 0,67 0,71 0,72 0,64 1,08

Pokrycie zobowi za  handlowych 
nale no ciami

1,66 0,87 0,91 0,78 0,67 1,21

Kapita  pracuj cy 2.300,1 -1.036,3 -1.188,6 2.143,2 -1.387,8 3.312,8

Udzia  kapita u pracuj cego w 
aktywach 

0,10 -0,04 -0,05 0,06 -0,06 0,08

ród o: Emitent 

Wska niki p ynno ci finansowej wykazuj  tendencj  wzrostow  pocz wszy od ko ca 2009 roku. Po 

podwy szeniu kapita u zak adowego wykazuj  one warto ci wy sze od zalecanych. Po emisji akcji serii 

J Emitent odzyska  p ynno  finansow , a posiadane rodki pieni ne pozwol  na niezak ócone

wdro enia nowych projektów zwi zanych z dzia alno ci  t oczniow .

7.3 ród a finansowania dzia alno ci Emitenta 

ród a finansowania Hydrapres w latach 2008-2009 oraz w 1 kwartale 2009 i 1 kwartale 2010 r. i stan 

obecny (w kolumnie: „31.05.2010 – proforma” zaprezentowane dane tak, jakby obni enie kapita u

zak adowego i emisja akcji serii J zosta y zarejestrowane przed ko cem maja 2010 roku) 

Stan na koniec okresu (tys. z )

Wyszczególnienie 31.05.2010 -
proforma

31.05.2010 1Q 2010 1Q 2009 2009 2008

Kapita  w asny 15.455,1 12.077,2 11.947,3 25.622,2 11.745,3 26.756,8

Kapita  zak adowy 12.577,2 26.283,6 26.283,6 26.283,6 26.283,6 26.283,6

Kapita  zapasowy  1.803,2 1.803,2 1.803,2 1.803,2 1.803,2 1.803,2

Kapita  z aktualizacji wyceny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pozosta e kapita y (fundusze) 
rezerwowe 

742,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Wynik z lat ubieg ych 0,0 -16.341,5 -16.341,5 -1.330,0 -1.330,0 -266,8

Zysk netto 331,9 331,9 202,0 -15.011,5 -15.011,5 -1.063,2

Zobowi zania i rezerwy na 
zobowi zania

8.197,0 11.574,9 13.119,8 11.117,6 13.697,8 12.857,4

Rezerwy na zobowi zania 115,1 115,1 315,6 137,1 337,0 137,1

Zobowi zania d ugoterminowe: 4.066,5 4.108,1 4.407,7 4.308,2 4.288,7 4.685,8

   - kredyty i po yczki 3.895,8 3.895,8 3.895,8 3.702,6 4.015,8 4.039,2

Zobowi zania krótkoterminowe: 3.678,0 7.014,4 8.053,1 6.202,5 8.700,9 7.555,9

   - kredyty i po yczki 488,1 988,1 1.065,4 1.373,5 962,9 1.388,5

Rozliczenia mi dzyokresowe 337,4 337,4 343,3 469,7 371,2 478,6

Razem pasywa 23.652,1 23.652,1 25.067,1 36.739,8 25.443,1 39.614,1

ród o:  Emitent  

Kszta towanie si  wska ników zad u enia Hydrapres w latach 2008-2009 oraz w 1 kwartale 2009 

 i 1 kwartale 2010 r. i stan obecny obecny (w kolumnie: „31.05.2010 – proforma” zaprezentowane dane 
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tak, jakby obni enie kapita u zak adowego i emisja akcji serii J zosta y zarejestrowane przed ko cem 

maja 2010 roku) 

Za okres 

Wska niki zad u enia 31.05.2010 -
proforma

31.05.2010 1Q2010 1Q 2009 2009 2008

Finansowanie kapita em w asnym 65,3% 51,1% 47,7% 69,7% 67,5% 45,1%

Pokrycie zobowi za  kapita em w asnym 188,5% 104,3% 91,1% 230,5% 208,1% 82,1%

Pokrycie aktywów d ugoterminowych 
kapita em d ugoterminowym 

112,6% 93,4% 91,6% 107,2% 111,7% 93,4%

Trwa o róde  finansowania 82,5% 68,4% 65,2% 81,5% 79,7% 66,1%

ród o: Emitent 

Po zarejestrowaniu podwy szenia kapita u zak adowego w wyniku emisji akcji serii J Emitent uzyska

trwa e ród a finansowania swojej dzia alno ci. 

8 Czynniki ryzyka 

Przed podj ciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotycz cych instrumentów finansowych 

Emitenta, potencjalni Inwestorzy powinni dok adnie przeanalizowa  czynniki ryzyka przedstawione 

poni ej i inne informacje zawarte w niniejszym Dokumencie.

Czynniki ryzyka, jako zdarzenia niepewne wpisane s  w ka d  prowadzon  dzia alno  gospodarcz .

Poni ej zosta y przedstawione g ówne, pod wzgl dem prowadzonej dzia alno ci, otoczenia rynkowego, 

rynku kapita owego oraz inwestycji w instrumenty finansowe, czynniki ryzyka dotycz ce Emitenta. 

Ka de z omówionych poni ej ryzyk mo e mie  istotnie negatywny wp yw na dzia alno , sytuacj

finansow  i perspektywy rozwoju Spó ki, a tym samym mo e mie  istotnie negatywny wp yw na cen

instrumentów finansowych Emitenta lub praw Inwestorów wynikaj cych z tych instrumentów, w wyniku 

czego Inwestorzy mog  straci  cz  lub ca o  zainwestowanych rodków finansowych. 

Opisane poni ej czynniki ryzyka, wskazane wed ug najlepszej aktualnej wiedzy Emitenta, mog  nie by

jedynymi, które dotycz  Emitenta i prowadzonej przez niego dzia alno ci. W przysz o ci mog  powsta

ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, na przyk ad o charakterze losowym i niezale ne od 

Emitenta, których mo liwo  wyst pienia powinna zosta  wzi ta pod uwag  przez Inwestorów. 

Z o ono  i zmienno  warunków dzia alno ci gospodarczej Emitenta oraz otoczenia, w którym dzia a

Emitent mog  spowodowa , e równie  inne, nie uj te w niniejszym Dokumencie Informacyjnym 

czynniki mog  wp ywa  na sytuacj  finansow  czy pozycj  rynkow  Emitenta. 

8.1 Czynniki ryzyka zwi zane z Emitentem oraz otoczeniem w jakim dzia a
Emitent

8.1.1 Ryzyko zwi zane z koniunktur  gospodarcz

Rozwój i kondycja finansowa Spó ki skorelowane s  ogóln  sytuacj  gospodarcz  kraju i wiata. Na 

wyniki finansowe Spó ki wp ywaj : tempo wzrostu PKB, wielko  inwestycji w gospodarce oraz 

oczekiwania konsumenckie (sektor motoryzacyjny i AGD). Istnieje ryzyko, e okres stagnacji utrzyma 
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si  w d u szym okresie czasu powoduj c brak inwestycji w przedsi biorstwach i spadek poziomu 

konsumpcji co wp ynie niekorzystnie na osi gane przez Spó k  wyniki finansowe.

Wydaje si , e ogólno wiatowy kryzys gospodarczy dla przedsi biorstw z bran y produkcyjnej powoli 

ko czy si , jednak globalna sytuacja makroekonomiczna i tempo wzrostu ekonomicznego gospodarki 

wiatowej ma dla Emitenta istotne znaczenie ze wzgl du du y udzia  w przychodach ze sprzeda y

kontraktów realizowanych dla odbiorców zagranicznych. Ewentualne pogorszenie koniunktury na 

wiecie mo e skutkowa  utrudnieniem w pozyskiwaniu zamówie , co b dzie mog o mie  negatywny 

wp yw na wyniki finansowe. Ze wzgl du na powi zania gospodarki polskiej z gospodark wiatow

koniunktura globalna mo e mie  równie  wp yw na sytuacj  gospodarcz  w Polsce i wielko

realizowanych inwestycji, co mo e rzutowa  tak e na wielko  sprzeda y Emitenta realizowanej do 

odbiorców krajowych.

8.1.2 Ryzyko zmian cen materia ów hutniczych 

Do produkcji wytwarzanych przez Emitenta maszyn i urz dze  u ywane s  przede wszystkim wyroby  

i materia y hutnicze (materia y walcowane, w tym m.in. blachy konstrukcyjne). Obecna sytuacja, po 

znacznych wahaniach cen w ostatnim okresie, jest ustabilizowana, jednak nie mo na wykluczy

pojawienia si  podobnych zjawisk w przysz o ci, co mo e powodowa  niekontrolowane zwi kszenie

kosztów i negatywnie wp yn  na mar e Spó ki.  

Spó ka cz ciowo zabezpiecza si  przed ryzykiem zmian cen materia ów hutniczych m.in. poprzez 

zapisy kontraktowe gwarantuj ce podj cie negocjacji cenowych przy wyst pieniu na rynku surowców 

okre lonych niekorzystnych warunków. Ponadto Spó ka zagwarantowa a sobie sta e roczne ceny 

wspó pracuj c w ramach grupy zakupowej jednego ze znacz cych klientów, co pozwala na 

wykorzystanie efektów skali przy zakupie materia ów hutniczych. 

8.1.3 Ryzyko zwi zane z uzale nieniem od g ównych dostawców 

Emitent nie jest uzale niony od adnego podmiotu w zakresie dostaw materia ów, us ug i towarów. 

Najbardziej strategiczny dla Spó ki materia  to stal – rynek dostawców i cen stali jest nieustannie 

monitorowany. Spó ka utrzymuje sta e kontakty handlowe z siedmioma dostawcami tego surowca.  

W przypadku wyst pienia zagro e  ze strony jednego z nich, Spó ka jest przygotowana do 

zintensyfikowania wspó pracy z innym. 

8.1.4 Ryzyko zwi zane z uzale nieniem od g ównych odbiorców 

Wi kszo  sprzeda y T oczni (ok. 52 % obrotów t oczni) zrealizowana zosta a w okresie pierwszych 

pi ciu miesi cy 2010 roku na rzecz Tenneco Automotive Sp. z o.o. w Gliwicach (bran a

motoryzacyjna). Podj te na szeroka skal  dzia ania aktywizuj ce sprzeda  dzia u t oczni przynios y

efekty w postaci zwi kszenia obrotów przy istotnej zmianie struktury odbiorców. Kolejnymi  

z najwi kszych odbiorców by a firma Tenneco Automotive Iberica s.a. z udzia em w sprzeda y

w wysoko ci niespe na 16 % oraz Sohbi Craft Poland Sp. z o.o. z bran y AGD dla której zrealizowano 

ponad 7 % sprzeda y.
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8.1.5 Ryzyko zwi zane z kursami walut 

Sprzeda  t oczni rozliczana jest w przeliczeniu na euro. Ryzyko minimalizowane jest dzi ki temu, e

strategiczny surowiec (stal), stanowi cy ok. 50 % kosztów t oczni, tak e kupowany jest wg cen 

liczonych w euro. Zatem wahania kursów w tym zakresie s  w du ej cz ci neutralne dla mar y

osi ganej na produkcji. Niemniej Emitent ponosi ryzyko kursowe, przede wszystkim ze wzgl du na 

d ugo  cyklu produkcyjnego tj. czasem pomi dzy zakupem materia u, a inkasem nale no ci. 

Co do zasady, pozosta a cz  kosztów produkcji ponoszonych przez Emitenta jest okre lona w PLN, 

co oznacza, i  w przypadku niekorzystnych zmian kursowych (tj. umocnienia si  waluty polskiej) istnieje 

ryzyko spadku rentowno ci poszczególnych kontraktów eksportowych ze wzgl du na spadek 

przychodów w PLN.

8.1.6 Ryzyko zwi zane z wydzier awieniem zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa – Dzia u
Budowy Maszyn 

Dzia  budowy maszyn prowadzi dzia alno  w zakresie projektowania, konstruowania i wykonawstwa 

linii technologicznych lub ich elementów. Zajmowa  si  tak e produkcj  wykonywanych seryjnie maszyn 

dla przetwórstwa metali i tworzyw sztucznych. Istotn  cz  przychodów pochodzi a z us ug serwisu 

maszyn i urz dze . czna warto  przychodów ze sprzeda y produktów, us ug i towarów dzia u

budowy maszyn wynios a w 2009 r. 4.252,7 z  i stanowi a 26,4 % ca kowitych przychodów ze sprzeda y

Emitenta. Jednocze nie w porównaniu do 2008 roku dzia  budowy maszyn odnotowa  spadek 

sprzeda y o 64,8%. Przyczyn  spadku sprzeda y by  przede wszystkim spadek zamówie  na 

produkowane urz dzenia w zwi zku z ogólno wiatowym kryzysem oraz z siln  konkurencj  dla tego 

segmentu dzia alno ci Spó ki. Powy sze spowodowa o, i  dzia  budowy maszyn sta  si  segmentem 

zupe nie nierentownym w przedsi biorstwie Emitenta. Zarz d zawiesi  dzia alno  zwi zan  z budow

maszyn aby skupi  si  na rozwijaniu dochodowego i podstawowego dla Spó ki dzia u t oczni. W ocenie 

Zarz du wyeliminowanie kosztów generowanych przez dzia  budowy maszyn korzystnie wp ynie na 

wyniki Spó ki. W celu realizacji powy szych za o e , wydzier awiono zorganizowan  cz

przedsi biorstwa – dzia  budowy maszyn. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 marca 2010 roku podj o uchwa  nr 13  

w sprawie wyra enia zgody na wydzier awienie zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa – dzia u

budowy maszyn zlokalizowanego w Bia ych B otach. Zgodnie z tre ci  uchwa y wydzier awienie

powinno nast pi  na mo liwych do uzyskania warunkach rynkowych, wynegocjowanych przez Zarz d

Spó ki, zaakceptowanych uprzednio przez Rad  Nadzorcz .

W dniu 12 kwietnia 2010 roku Emitent, jako wydzier awiaj cy, zawar  ze spó k  powi zan  HPS 

Service Sp. z o.o., umow  dzier awy zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa – dzia  budowy maszyn. 

Przedmiotem dzier awy s  sk adniki maj tkowe o warto ci netto 3.006 tys. z , w tym nieruchomo

zlokalizowana w Bia ych B otach przy ulicy Azalowej oraz hale produkcyjne, maszyny i urz dzenia

niezb dne do prowadzenia produkcji w zakresie budowy maszyn. Umow  zawarto na czas 

nieokre lony z mo liwo ci  jej wypowiedzenia z zachowaniem 3 miesi cznego okresu wypowiedzenia. 

Jednocze nie nast pi o przej cie cz ci zak adu pracy na innego pracodawc  w rozumieniu art. 23
1

Kodeksu pracy, co spowodowa o, e cz  pracowników Hydrapres S.A. zwi zanych z dzia ami
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konstrukcyjnym, obróbki skrawaniem i monta u sta o si  z mocy prawa, po my li art. 23
1
 § 1 Kodeksu 

pracy pracownikami HPS Service Sp. z o.o. 

Dzier awa dzia u budowy maszyn stanowi element realizacji strategii Emitenta polegaj cej na 

ograniczaniu dzia alno ci w zakresie budowy maszyn i ostatecznie sprzeda y dzia u budowy maszyn. 

Na okres przej ciowy, wraz z umow  dzier awy zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa, zawarta 

zosta a pomi dzy Emitentem a spó k  HPS Service Sp. z o.o. na okres do 31 marca 2012 roku,  

z mo liwo ci  wypowiedzenia za 2-miesi cznym okresem wypowiedzenia przez Emitenta, ramowa 

umowa o wspó pracy w zakresie dotycz cym wykonywania i dostawy pras hydraulicznych, myjek do 

opakowa  blaszanych, pras mechanicznych, urz dze  dozowniczych oraz napraw i remontów w/w 

urz dze . Warto  sk adanych zamówie  przez Hydrapres S.A. w ca ym 2-letnim okresie 

obowi zywania umowy nie powinna by  ni sza ni  8.400 tys. z .

Konsekwencj  d enia do zako czenia dzia alno ci Emitenta w zakresie budowy maszyn by o zbycie z 

dniem 6 maja 2010 roku wszystkich posiadanych przez Emitenta 300 udzia ów w spó ce HPS Service 

Sp. z o.o. za kwot  3 z  na rzecz spó ki PROMACK Sp. z o.o. z siedzib  w Zabrzu, której 

wi kszo ciowym udzia owcem jest Pan Krzysztof J drzejewski. 

Podj te wspólne dzia ania Hydrapres S.A. i HPS Service Sp. z o.o. maj ce na celu pozyskanie nowego 

wspólnika, który zapewni wsparcie merytoryczne, logistyczne i kapita owe daje r kojmi , e dzier awa

cz ci przedsi biorstwa zaowocuje korzystn  wspó prac  Hydrapres z t  spó k . W konsekwencji 

nast pi istotne ograniczenie kosztów dzia alno ci w Hydrapres przy jednoczesnym zapewnieniu 

regularnych przychodów z tytu u czynszu dzier awnego w kwocie 222 tys. z  w ci gu roku. 

Istnieje ryzyko skrócenia czasu dzier awy ze wzgl du na nieregulowanie zobowi za  wynikaj cych  

z op at dzier awnych przez dzier awc . Zarz d Hydrapres S.A. posiada odpowiedni  kadr

specjalistów mog cych w takiej sytuacji przej  zarz dzanie wydzier awionym dzia em i ewentualnie,  

w zale no ci od aktualnej sytuacji rynkowej, podj  produkcj  maszyn i urz dze  lub te  zlikwidowa  t

sfer  dzia alno ci. 

8.1.7 Ryzyko zwi zane ze zmian  przepisów prawnych oraz ze zmian  ich interpretacji 

Potencjalnym zagro eniem dla dzia alno ci Emitenta mog  by  zmieniaj ce si  przepisy prawa lub brak 

jednolitej ich interpretacji. Przepisy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez 

Emitenta, które w ostatnich latach ulegaj  cz stym zmianom, to przede wszystkim: prawo podatkowe, 

prawo pracy i ubezpiecze  spo ecznych oraz prawo handlowe.

8.1.8 Ryzyko zwi zane ze zmian  przepisów podatkowych 

Spo ród zmian dotycz cych przepisów prawa, najcz ciej dokonywane s  zmiany w systemie 

podatkowym. Wiele z przepisów prawa podatkowego sformu owanych jest w sposób nieprecyzyjny,  

a ich stosowanie utrudniaj , prowadz ce cz sto do sprzecznych rezultatów, niejednoznaczne sposoby 

ich wyk adni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegaj  zmianom, a zarówno praktyka organów 

skarbowych, jak i orzecznictwo s dowe w sferze opodatkowania, nie s  jednolite. Taki stan mo e

prowadzi  do sytuacji, w której Emitent dzia aj c zgodnie z prawem i przyj t  jego interpretacj ,
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zostanie poci gni ty do odpowiedzialno ci z tytu u zobowi za  podatkowych, co mo e wp yn

negatywnie na wyniki finansowe Emitenta.

8.1.9 Ryzyko zwi zane z wyd u eniem terminów p atno ci przez odbiorców 

Emitent w wi kszo ci uzyskuje przychody z dzia alno ci t oczniowej, która charakteryzuje si

miesi czn  cykliczno ci . W przypadku opó nienia p atno ci przez kontrahenta istnieje mo liwo

wstrzymania kolejnych dostaw do czasu uregulowania przeterminowanych p atno ci.  

W dzia alno ci zwi zanej z budow  maszyn, z której przychody stanowi  mniej ni  20 % wszystkich 

przychodów, wysoka cena jednostkowa oraz stosunkowo d ugi cykl produkcji powoduje konieczno

zaanga owania przez Emitenta znacz cego kapita u obrotowego w celu sfinansowania zakupu 

surowców oraz innych kosztów produkcji. Opó nienia w terminach p atno ci mog  negatywnie wp ywa

na p ynno  finansow  Emitenta oraz powodowa  zwi kszenie zaanga owania kapita u obcego w celu 

finansowania dzia alno ci. W konsekwencji mo e to prowadzi  do zwi kszenia kosztów finansowych  

z tytu u odsetek, co negatywnie wp ynie na wynik finansowy Emitenta. Spó ka zabezpiecza si  przed 

opisywanym ryzykiem poprzez zawieranie umów z klientami na dostaw  wyrobów w sposób 

umo liwiaj cy sfinansowanie poniesionych kosztów jeszcze w trakcie trwania produkcji poprzez 

pobieranie zaliczek (wspó finansowanie projektów). W przypadku kontraktów na budow  maszyn 

jednostkowych nawet 90% nale no ci zostaje uregulowanych przed wys aniem maszyny do 

kontrahenta. Spó ka stosuje równie  restrykcyjn  polityk  windykacyjn  eliminuj c w ten sposób 

ewentualne opó nienia planowanych wp ywów. W tym samym celu, ju  na etapie zawierania 

kontraktów z klientami Spó ka dokonuje wywiadu gospodarczego nt. zdolno ci finansowej klientów. 

Spó ka stosuje tak e jedn  z technik premiowania klientów za regulowanie zap at przed terminem 

umownym, tj. skonto. 

8.1.10 Ryzyko ponoszenia odpowiedzialno ci za sprawno  wytwarzanych maszyn i urz dze
(gwarancje) 

Umowy z odbiorcami produktów Emitenta zobowi zuj  go do usuwania usterek powsta ych wskutek 

wad technologicznych lub eksploatacyjnych oraz jako ci dostarczanych maszyn i urz dze . Wi e si

to z nara eniem Emitenta na konieczno  poniesienia dodatkowych kosztów zwi zanych z usuni ciem

usterek lub otrzymaniem niepe nych nale no ci z tytu u zrealizowania dostaw. Dodatkowe koszty 

zwi zane z reklamacjami mog  negatywnie wp ywa  na wynik finansowy Emitenta. 

8.1.11 Ryzyko utraty i trudno ci w pozyskiwaniu kluczowych pracowników 

Wykonanie odpowiedniej dokumentacji technicznej wymaga od Emitenta dysponowania wysoko 

wykwalifikowan  kadr  in yniersk , która stanowi kluczow  grup  pracowników w Spó ce. Ewentualna 

utrata wysoko wykwalifikowanych in ynierów mo e oddzia ywa  na zmniejszenie mocy produkcyjnych, 

co mo e wp yn  negatywnie na wynik Emitenta.

Emitent stara si  minimalizowa  to ryzyko poprzez elastyczn  polityk  warunków zatrudnienia i p ac

oraz systemy motywacyjne dla kluczowych pracowników Spó ki. 
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8.1.12 Ryzyko zwi zane z zaci gni tymi kredytami, udzielonymi po yczkami, por czeniami
i gwarancjami 

Kredyty 

Na dzie  14 kwietnia 2010 roku Spó ka jest stron  jednej umowy kredytowej zawartej w dniu 22 grudnia 

2006 roku z PKO BP S.A. o kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej (umowa nr 202-

129/3/II/7/2006) na przedsi wzi cie inwestycyjne polegaj ce na: 

finansowaniu i refinansowaniu projektu inwestycyjnego pod nazw  „budowa fabryki t oczni na 

terenie Parku Przemys owego w Solcu Kujawskim” w kwocie 5.000 tys. z ,

sp acie dwóch kredytów, inwestycyjnego i obrotowego zaci gni tych w Fortis Bank S.A. na 

czn  kwot  1.800 tys. z . Hydrapres S.A. sta  si  stron  tych umów kredytowych w zwi zku  

z przej ciem zorganizowanych cz ci przedsi biorstwa Hydrapress Sp. z o.o. 

Kredyt zosta  postawiony do dyspozycji Spó ki w transzach i terminach dostosowanych do planów 

wykorzystania rodków. Aktualne saldo zad u enia wynosi 4.375,8 tys. z .

Sp ata kredytu rozpocz a si  w ko cu pierwszego pó rocza 2007 roku i mia a zosta  zako czona w 

grudniu 2012 r. W dniu 22 grudnia 2009 roku podpisano aneks do umowy kredytowej, na mocy którego 

uleg a zmianie wielko  sp acanych rat kapita owych oraz termin sp aty ca ego zad u enia

kapita owego. Spó ka uzyska a prolongat  sp at rat kapita owych do dnia 27 kwietnia 2010 roku. 

Jednocze nie ustalono wysoko  rat kapita owych w okresie nast pnym, tj. od kwietnia 2010 roku do 

lutego 2011 roku w kwocie 40 tys. z  miesi cznie w miejsce dotychczasowych w wysoko ci 112,2 tys. 

z . Pozosta e saldo w kwocie 3.935,8 tys. z  Spó ka winna sp aci  w dniu 27 marca 2011 roku. 

Zabezpieczeniem zobowi za  Emitenta z tytu u zaci gni tego kredytu s :

hipoteki czna zwyk a w kwocie 2.900 tys. z  i umowna czna kaucyjna do kwoty 900 tys. z

ustanowione na nieruchomo ciach Hydrapres S.A. po o onych w Bia ych B otach przy ulicy 

Azalowej 23, KW Nr 75389 i KW Nr 49122, 

hipoteki czna zwyk a w kwocie 1.200 tys. z  i umowna czna kaucyjna do kwoty 300 tys. z

ustanowione na nieruchomo ciach STI S.A. po o onych w Bydgoszczy przy ulicy 

Lenartowicza 33-35, KW Nr 95262 i KW Nr 122151, 

hipoteki zwyk a w kwocie 180 tys. z  i umowna kaucyjna do kwoty 45 tys. z  ustanowione na 

nieruchomo ci b d cej w asno ci  Anny i Zbigniewa Kuli skich po o onej w Bydgoszczy przy 

ulicy P owieckiej 45, KW Nr BY1B/00014299/0, 

hipoteki zwyk a w kwocie 420 tys. z  i umowna kaucyjna do kwoty 105 tys. z  ustanowione na 

nieruchomo ci b d cej w asno ci  Zbigniewa Kuli skiego po o onej w Bydgoszczy przy ulicy 

Strzeleckiej 26, KW Nr 127444, 

zastaw rejestrowy na zapasach Hydrapres S.A. na kwot  1.000 tys. z ,

przew aszczenie na zabezpieczenie maszyn i urz dze  Hydrapres S.A. znajduj cych si  w 

Bia ych B otach przy ulicy Azalowej 23 i w Solcu Kujawskim przy ulicy Haskiej 7 o warto ci

cznej 4.931 tys. z ,
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przew aszczenie na zabezpieczenie maszyn i urz dze  Hydrapres S.A. znajduj cych si  w 

Bia ych B otach przy ulicy Azalowej 23 i w Solcu Kujawskim przy ulicy Haskiej 7 o warto ci

cznej 208,4 tys. z ,

Umowa kredytu przewiduje mo liwo  zaspokojenia roszcze  z umowy przedmiotami zastawu poprzez 

przej cie przedmiotów na w asno  w przypadku nienale ytego wykonania zobowi za  wynikaj cych z 

zawartej umowy. Taka sytuacja mo e negatywnie oddzia ywa  na funkcjonowanie Spó ki. 

Por czenia

Emitent udzieli  por czenia za zobowi zania STI S.A. z siedzib  w Warszawie do kwoty 600.000 z

powsta e z tytu u zaci gni tego kredytu na przedsi wzi cie inwestycyjne w PKO BP S.A. zgodnie z 

umow  nr 202-129/3/II/3/2007 z dnia 02.07.2007 roku. Por czenie wyga nie z chwil  wpisania hipoteki 

na nieruchomo ci b d cej przedmiotem kredytowania. Przewidywany termin wpisu hipoteki – koniec 

trzeciego kwarta u 2010 roku. 

Gwarancje 

Wed ug stanu na dzie  14 lipca 2010 roku Spó ka nie korzysta z gwarancji bankowych. 

Po yczki 

Wed ug stanu na dzie  14 lipca 2010 roku Spó ka nie jest stron adnej umowy po yczki. 

8.1.13 Ryzyko konkurencji 

Emitent stara si  utrzymywa  przewag  konkurencyjn  w dziedzinie t ocznictwa poprzez 

specjalizowanie si  w realizowanym typie produkcji (Emitent posiada du e do wiadczenie w konstrukcji 

i stosowaniu narz dzi post powych), a tak e optymalizowanie procesów (minimalizacja kosztów 

przek ada si  na bardziej atrakcyjne oferty i tym samym na wzrost konkurencyjno ci na rynku). 

8.1.14 Ryzyko zwi zane z czynnikami losowymi 

Czynnikiem mog cym powodowa  zniszczenie maj tku Spó ki jest po ar lub inny czynnik losowy. Aby 

zminimalizowa  ryzyko utraty warto ci maj tku Spó ka posiada niezb dne zabezpieczenia przed 

czynnikami losowymi tj. system monitoringu, alarmowych urz dze  przeciwpo arowych, a tak e

ubezpieczenia maj tkowe od wypadków losowych. 

8.2 Czynniki ryzyka zwi zane z instrumentami finansowymi 

8.2.1 Ryzyko zwi zane ze struktur  akcjonariatu i powi zaniami pomi dzy akcjonariuszami 

Struktura akcjonariatu Emitenta w wyniku przeprowadzonej emisji akcji serii J przedstawia si
nast puj co: 

Akcjonariusz Liczba akcji i g osów 
Udzia  w kapitale zak adowym i w 

g osach na WZ 
Krzysztof J drzejewski * 12.357.965 34,39% 

STA-Odlewnie Sp. z o.o. 9.125.689 25,39% 

razem   21.483.654 59,78% 
Zbigniew Kuli ski 135.482 0,38% 
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Akcjonariusz Liczba akcji i g osów 
Udzia  w kapitale zak adowym i w 

g osach na WZ 
STI S.A. 4.950.000 13,77% 

Maciej Kuli ski 104.391 0,29% 

razem 5.189.873 14,44% 
Hydrapress Sp. z o.o. 1.880.472 5,24% 

Rafa  Jasi ski 1.584.763 4,41% 

Pozostali 5.796.230 16,13% 

Razem 35.934.992 100,00% 

* uwzgl dnia informacj  przekazan  raportem ESPI Nr 11 z dnia 8 lipca 2010 roku. 

W wyniku przeprowadzenia emisji akcji serii J Pan Krzysztof J drzejewski, wraz ze spó k  STA-

Odlewnie Sp. z o.o., której jest jedynym udzia owcem, posiada pakiet 59,78 % akcji Emitenta.

Powy sze, a tak e osobiste uprawnienia przyznane Krzysztofowi J drzejewskiemu na podstawie 

Statutu oznacza, i  na funkcjonowanie Emitenta faktyczny wp yw mo e wywiera  Pan Krzysztof 

J drzejewski.  

Z uwagi jednak na stopie  zaanga owania kapita owego Krzysztofa J drzejewskiego, a tak e

okoliczno , i  spó ki zale ne Krzysztofa J drzejewskiego s  m.in. dostawcami materia ów dla 

Emitenta, ryzyko nadu ywania powi za  i si y g osu przez Krzysztofa J drzejewskiego jest znikome, a 

wr cz przeciwnie, mo e korzystnie wp yn  na dzia alno  Emitenta. 

8.2.2 Ryzyko zwi zane z przysz ym kursem akcji oraz p ynno ci  obrotu 

Kurs i p ynno  akcji spó ek notowanych na NewConnect zale y od liczby oraz wielko ci zlece  kupna  

i sprzeda y sk adanych przez inwestorów. Na zachowania inwestorów maj  wp yw rozmaite czynniki, 

tak e niezwi zane bezpo rednio z sytuacj  finansow  Emitenta, takie jak ogólna sytuacja 

makroekonomiczna Polski, czy te  sytuacja na rynkach wiatowych. Poniewa  Emitent nie jest w stanie 

przewidzie  poziomu poda y i popytu swoich akcji po ich wprowadzeniu do obrotu, dlatego nie ma 

pewno ci, e osoba nabywaj ca Akcje Emitenta b dzie mog a je zby  w dowolnym terminie i po 

satysfakcjonuj cej cenie. 

Maj c na uwadze, i  emisja Akcji Serii J skierowana zosta a do wierzycieli Emitenta, jako forma 

zaspokojenia wierzytelno ci, przewiduje si , i  powy sze pozytywnie wp ynie na p ynno  akcji.

8.2.3 Ryzyko zawieszenia notowa  akcji Emitenta 

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) mo e zawiesi  obrót instrumentami finansowymi 

Emitenta na okres do trzech miesi cy w przypadku gdy: Emitent narusza przepisy obowi zuj ce w 

Alternatywnym Systemie, gdy wymaga tego bezpiecze stwo interes uczestników obrotu lub na wniosek 

Emitenta. Ponadto zgodnie z § 16 Regulaminu ASO, je eli Emitent nie wykonuje obowi zków

okre lonych w Rozdziale V Regulaminu ASO, do których nale  m.in. obowi zek przestrzegania zasad 

i przepisów obowi zuj cych w systemie (§ 14 Regulaminu ASO), obowi zek niezw ocznego

informowania Organizatora Alternatywnego Systemu o planach zwi zanych z emitowaniem 

instrumentów finansowych (§ 15 Regulaminu ASO) oraz obowi zki informacyjne (§ 17 Regulaminu 

ASO), wówczas Organizator Alternatywnego Systemu mo e:
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upomnie  Emitenta, a informacj  o upomnieniu opublikowa  na swojej stronie 

internetowej;

zawiesi  obrót instrumentami finansowymi Emitenta, przy czym zawieszenie to mo e

nast pi  na okres nie d u szy ni  jeden miesi c. 

8.2.4 Ryzyko zawieszenia obrotu akcjami i wykluczenia akcji Emitenta z obrotu na rynku 
NewConnect 

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu mo e zawiesi  obrót 

instrumentami finansowymi na okres nie d u szy ni  3 miesi ce, z zastrze eniem § 12 ust. 3 i § 16 ust. 

2 Regulaminu ASO: 

- na wniosek Emitenta, 

- je eli uzna, e wymaga tego interes i bezpiecze stwo uczestników obrotu, 

- je eli Emitent narusza przepisy obowi zuj ce w alternatywnym systemie. 

W przypadkach okre lonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót 

instrumentami finansowymi na okres nie d u szy ni  miesi c. 

Stosownie do tre ci § 16 ust 1. Regulaminu ASO, je li emitent nie wykonuje obowi zków okre lonych w 

niniejszym rozdziale Organizator Alternatywnego Systemu mo e:

1) upomnie  emitenta, a informacj  o upomnieniu opublikowa  na swojej stronie 

internetowej,

2) zawiesi  obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie, 

3) wykluczy  instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.

Do terminu zawieszenia, o którym mowa w cytowanym powy ej

§ 16 ust. 1 pkt 2, nie stosuje si  postanowienia § 11 ust. 1, tzn. czas zawieszenia mo e przekracza

trzy miesi ce. 

Je eli informacje przekazane przez emitenta mog  mie  istotny wp yw na notowanie jego instrumentów 

finansowych w alternatywnym systemie, ich przekazanie mo e stanowi  podstaw  czasowego 

zawieszenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu obrotu tymi instrumentami  

w alternatywnym systemie. 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu mo e wykluczy

instrumenty finansowe z obrotu: 

- na wniosek Emitenta, z zastrze eniem mo liwo ci uzale nienia decyzji w tym zakresie 

od spe nienia przez Emitenta dodatkowych warunków, 

- je eli uzna, e wymaga tego interes i bezpiecze stwo uczestników obrotu, 

- wskutek og oszenia upad o ci Emitenta albo w przypadku oddalenia przez s d wniosku 

o og oszenie upad o ci z powodu braku rodków w maj tku Emitenta na zaspokojenie 

kosztów post powania,

- wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. 

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty 

finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: 

- w przypadkach okre lonych przepisami prawa, 

- je eli zbywalno  tych instrumentów sta a si  ograniczona, 



Dokument Informacyjny spó ki Hydrapres  S.A. 

56

- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 

- po up ywie 6 miesi cy od dnia uprawomocnienia si  postanowienia o og oszeniu

upad o ci emitenta, obejmuj cej likwidacj  jego maj tku, lub postanowienia o 

oddaleniu przez s d wniosku o og oszenie tej upad o ci z powodu braku rodków w 

maj tku emitenta na zaspokojenie kosztów post powania.

Przed podj ciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego 

Systemu mo e zawiesi  obrót tymi instrumentami finansowymi. Termin zawieszenia mo e w takim 

przypadku przekroczy  trzy miesi ce (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO). 

8.2.5 Ryzyko na o enia na Emitenta kar administracyjnych przez Komisj  Nadzoru 
Finansowego w przypadku niedope nienia wymaganych prawem obowi zków 

Niedope nienie przez Emitenta obowi zku zg oszenia w ci gu 14 dni faktu wprowadzenia do 

alternatywnego systemu obrotu instrumentów finansowych do ewidencji prowadzonej przez Komisj

Nadzoru Finansowego mo e, 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 spó kach publicznych (Dz.U.05.184.1539 z pó n. zm.), poci ga  za sob  kar  administracyjn  to 

jest kar  pieni n  do wysoko ci 100.000 z otych (sto tysi cy z otych) nak adan  przez KNF. 

Ponadto KNF mo e na o y  na Emitenta inne kary administracyjne za niewykonanie obowi zków

wynikaj cych z powo anej powy ej ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku  

o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.05.183.1538 z pó n. zm.)

9 Dane o Emitencie 

9.1 Zwi z a historia Emitenta i krótki opis dzia alno ci Emitenta 

Hydrapres Spó ka Akcyjna kontynuuje dzia alno  prowadzon  wcze niej pod firm  Hydrapress Sp.  

z o.o. Pocz tki firmy si gaj  1984 roku kiedy za o yciele firmy: Janusz We nowski i Rafa  Jasi ski

podj li dzia alno  rzemie lnicz  w zakresie konstrukcji i budowy maszyn. Dzia alno  gospodarcza  

o profilu in ynierskim jest prowadzona nieprzerwanie od tego momentu. W tym czasie nast powa y

zmiany formy prawnej dzia alno ci – od zak adu rzemie lniczego poprzez spó k  cywiln  i spó k

z ograniczon  odpowiedzialno ci  do obecnej formy spó ki akcyjnej.  

Spó ka Hydrapres S.A. zosta a zawi zana w dniu 19 maja 2000 roku pod firm  Infomedium S.A.  

w Bydgoszczy. Spó ka zosta a wpisano do rejestru handlowego w dniu 21 czerwca 2000 roku. Kapita

zak adowy mia  warto  200.000 z  i dzieli  si  na 200.000 akcji serii A o warto ci nominalnej 1,00 z

ka da Akcje serii B - I zosta y wyemitowane w latach 2004-2008, na podstawie uchwa  Walnych 

Zgromadze  Akcjonariuszy Emitenta podwy szaj cych kapita  zak adowy Spó ki w drodze emisji 

odpowiednio:

1. 50.000 (s ownie: pi dziesi t tysi cy) zwyk ych akcji imiennych serii B o warto ci nominalnej 1,00 

z oty (s ownie: jeden z oty) ka da akcja, wyemitowanych na podstawie uchwa y nr  

1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó ki z dnia 30 czerwca 2004 roku 

(akt notarialny A nr 3568/2004). Emisja ww. serii akcji zosta a zarejestrowana w dniu 30 marca 
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2005 roku postanowieniem S du Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydzia  Gospodarczy 

Krajowego Rejestru S dowego,

2. 2.500.000 (s ownie: dwa miliony pi set tysi cy) zwyk ych akcji imiennych serii C o warto ci

nominalnej 1,00 z oty (s ownie: jeden z oty) ka da akcja, wyemitowanych na podstawie uchwa y nr 

17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó ki z dnia 30 maja 2006 roku (akt 

notarialny A nr 6846/2006). Emisja ww. serii akcji zosta a zarejestrowana w dniu 11 sierpnia 2006 

roku postanowieniem S du Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego 

Rejestru S dowego,

3. 2.750.000 (s ownie: dwa miliony siedemset pi dziesi t tysi cy) zwyk ych akcji imiennych serii D  

o warto ci nominalnej 1,00 z oty (s ownie: jeden z oty) ka da akcja, wyemitowanych na podstawie 

uchwa y nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó ki z dnia 26 wrze nia

2006 roku (akt notarialny A nr 13495/2006). Emisja ww. serii akcji zosta a zarejestrowana w dniu 

23 pa dziernika 2006 roku postanowieniem S du Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydzia

Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego,

4. 4.300.000 (s ownie: cztery miliony trzysta tysi cy) zwyk ych akcji imiennych serii E o warto ci

nominalnej 1,00 z oty (s ownie: jeden z oty) ka da akcja, wyemitowanych na podstawie uchwa y nr 

3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó ki z dnia 30 pa dziernika 2006 

roku (akt notarialny A nr 15890/2006), zmienionej uchwa  nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó ki z dnia 27 listopada 2006 roku (akt notarialny A nr 

17015/2006). Emisja ww. serii akcji zosta a zarejestrowana w dniu 15 grudnia 2006 roku 

postanowieniem S du Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru 

S dowego,

5. 310.000 (s ownie: trzysta dziesi  tysi cy) zwyk ych akcji imiennych serii F o warto ci nominalnej 

1,00 z oty (s ownie: jeden z oty) ka da akcja, wyemitowanych na podstawie uchwa y nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó ki z dnia 27 listopada 2006 roku (akt 

notarialny A nr 17015/2006). Emisja ww. serii akcji zosta a zarejestrowana w dniu 1 marca 2007 

roku postanowieniem S du Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego 

Rejestru S dowego,

6. 3.000.000 (s ownie: trzy miliony) zwyk ych akcji imiennych serii G o warto ci nominalnej 1,00 z oty

(s ownie: jeden z oty) ka da akcja, wyemitowanych na podstawie uchwa y nr 17 Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó ki z dnia 18 czerwca 2007 roku (akt notarialny A nr 

11294/2007). Emisja ww. serii akcji zosta a zarejestrowana w dniu 24 pa dziernika 2007 roku 

postanowieniem S du Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru 

S dowego,

7. 2.000.000 (s ownie: dwa miliony) zwyk ych akcji imiennych serii H o warto ci nominalnej 1,00 z oty

(s ownie: jeden z oty) ka da akcja, wyemitowanych na podstawie uchwa y nr 8 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó ki z dnia 7 listopada 2007 roku (akt notarialny A nr 

23407/2007). Emisja ww. serii akcji zosta a zarejestrowana w dniu 7 marca 2008 roku 
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postanowieniem S du Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru 

S dowego,

8. 11.173.600 (s ownie: jedena cie milionów sto siedemdziesi t trzy tysi ce sze set) zwyk ych akcji 

na okaziciela serii I o warto ci nominalnej 1,00 z oty (s ownie: jeden z oty) ka da akcja, 

wyemitowanych na podstawie uchwa y nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy Spó ki z dnia 21 maja 2008 roku (akt notarialny A nr 4949/2008). Emisja ww. serii 

akcji zosta a zarejestrowana w dniu 14 lipca 2008 roku postanowieniem S du Rejonowego  

w Bydgoszczy, XIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego.

Akcje serii A – H pierwotnie imienne, zgodnie z § 3 ust. 5 Statutu Emitenta oraz art. 334 § 2 KSH, na 

danie akcjonariuszy zosta y zamienione na akcje na okaziciela zgodnie z uchwa  Zarz du Emitenta 

z dnia 25 sierpnia 2008 r. 

W 2006 roku zosta a podpisana umowa inwestycyjna pomi dzy udzia owcami Hydrapress Sp. z o.o., 

Zbigniewem Kuli skim i STI S.A. (prywatnym funduszem inwestycyjnym). W jej efekcie dzia alno

prowadzona w Hydrapress Sp. z o.o. zosta a przeniesiona do firmy Infomedium S.A. Nast pnie

zmieniona zosta a nazwa firmy Infomedium S.A. na Hydrapres S.A. na podstawie uchwa y Walnego 

Zgromadzenia Spó ki z dnia 21 lipca 2006 roku i postanowienia S du Rejonowego w Bydgoszczy, XIII 

Wydzia  Gospodarczy z dnia 11 sierpnia 2006 roku. W tym samym roku na terenie Parku 

Przemys owego w Solcu Kujawskim zosta a rozpocz ta budowa nowej fabryki dla Dzia u T oczni, której 

pierwszy etap, budowa hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym zosta a zako czona w pierwszym 

kwartale 2007 roku, a zaplecze biurowe powsta o w drugiej po owie 2007 roku. Inwestycja zwi kszy a

istotnie moce produkcyjne Emitenta oraz poprawi o jako  i umo liwi o terminowe wywi zywanie

z dostaw. 

Produkcja dzia u t oczni kierowana jest do klientów z sektora motoryzacyjnego, producentów sprz tu

AGD i RTV. Emitent spe nia z powodzeniem wysokie wymagania firm z tych sektorów – posiada 

certyfikaty jako ci, uznawane przez przemys  motoryzacyjny, zgodny z normami okre lonymi przez 

ISO/TS 16949 na proces produkcji detali t oczonych z blachy oraz certyfikat zatwierdzaj cy System 

Zarz dzania rodowiskowego zgodnie z ISO 14001:2004 obejmuj cy produkcj  detali t oczonych

z blachy wydane przez Lloyd’s Register Quality Assurance. 

Poniewa  asortyment produkcji t oczni jest zró nicowany, zarówno pod wzgl dem wykorzystywanych 

materia ów (rodzajów blach), jak i technologii (typy pras i narz dzi), na rynku wyst puje specjalizacja 

ukierunkowana na segment rynku, dla którego dana t ocznia pracuje.

Technologie wykorzystywane w t oczeniu obejmuj  wykorzystanie pras mechanicznych i hydraulicznych 

o ró nej sile nacisku (od kilku do kilkuset ton) oraz stosowanie narz dzi (matryce do t oczenia)

standardowych (jednokrotnych) i, w których Emitent si  specjalizuje, post powych (w ci gu kilku 

uderze  jednym narz dziem tworzy si  skomplikowany detal). Hydrapres S.A. specjalizuje si

w produkcji z blachy stalowej w kr gach, o grubo ci od 1 do 6 mm i szeroko ci od 50 do 320 mm. 

Wykorzystuje przy tym narz dzia post powe, zainstalowane g ównie na prasach hydraulicznych  

o nacisku do 400 ton. Niektóre detale s  poddawane obróbce galwanicznej (cynkowaniu) lub 

malowaniu. Spó ka dokonuje równie  w niektórych przypadkach monta u kilku elementów w procesie 
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zgrzewania.

Do roku 2010 Emitent rozwija  równie  dzia alno  w zakresie budowy maszyn w oparciu o zak ad w 

Bia ych B otach. Dzia  budowy maszyn prowadzi  dzia alno  w zakresie projektowania, konstruowania i 

wykonawstwa linii technologicznych lub ich elementów w cis ej wspó pracy z zamawiaj cymi. 

Zajmowa  si  tak e produkcj  wykonywanych seryjnie maszyn dla przetwórstwa metali i tworzyw 

sztucznych. Istotn  cz  przychodów pochodzi a z us ug serwisu maszyn i urz dze . Dzia alno

dzia u by a realizowana w zak adzie Spó ki w Bia ych B otach. Emitent specjalizowa  si  w 

projektowaniu i budowie pras hydraulicznych, hydraulicznych agregatów nap dowych oraz ró nego

rodzaju sterowa  i nap dów hydraulicznych. Maszyny dostarczane by y pojedynczo lub w formie 

kompletnej linii produkcyjnej wyposa onej we wszystkie elementy niezb dne do natychmiastowego 

uruchomienia produkcji. Spó ka w toku prowadzonej dzia alno ci skonstruowa a, w oparciu o oryginalne 

autorskie rozwi zania, kilkaset pras hydraulicznych o naciskach od 100 do 5.000 kN. W Dziale Budowy 

Maszyn prowadzona by a tak e produkcja seryjna maszyn i urz dze  peryferyjnych do wtryskarek i 

wyt aczarek tworzyw sztucznych, a tak e innych elementów linii produkcyjnych. Dzia  budowy maszyn 

zarz dzany by  w oparciu o system zapewnienia jako ci ISO 9001:2000 na projektowanie i proces 

produkcji pras hydraulicznych oraz oprzyrz dowania wydany przez Lloyd’s Register Quality Assurance. 

W wyniku realizacji strategii Emitenta zmierzaj cej do zaprzestania dzia alno ci w zakresie budowy 

maszyn, dzia  ten w kwietniu 2010 roku zosta  wydzier awiony na rzecz spó ki HPS Service Sp. z o.o. 

(zob.  „Wspó praca z przedsi biorstwem HPS Service Sp. z o.o.” – poni ej).

Spó ka Hydrapres S.A. nie posiada zarejestrowanych znaków towarowych. Ochrona znaku towarowego 

zarejestrowanego w 1993 roku przez Hydrapress Sp. z o.o. wygas a w styczniu 2003 r. Nie 

wyst powano o przed u enie ochrony tego znaku. 

W pierwszym kwartale 2010 r. spó ka rozwija a produkcj  w t oczni, która dostarcza elementy t oczone

z blachy dla motoryzacji oraz dla segmentu AGD, RTV i meblarstwa. Sprzeda  wyrobów t oczni

systematycznie ros a, poprawiaj c wynik i w tym dziale osi gni to trwa  rentowno . T ocznia wdro y a

w pierwszym kwartale nowe projekty dla nowo pozyskanych kontrahentów, a ponadto poszukiwa a

odbiorców w nowych segmentach rynku. 

Wspó praca z przedsi biorstwem Heilbronn Pressen GmbH

W marcu 2008 r. Hydrapres S.A. zakupi  100% udzia ów w spó ce ICG (InterConsult GmbH 

Management & Events) zarejestrowanej w Düsseldorf w Niemczech o kapitale zak adowym 25,0 tys. 

Euro, za czn  kwot  27,7 tys. Euro. Firma nie prowadzi a adnej dzia alno ci operacyjnej. Udzia y

zosta y nabyte w celu przeprowadzenia transakcji zakupu aktywów firmy Heilbronn Maschinenbau 

GmbH & Co. z siedzib  w Heilbronn od syndyka, który prowadzi post powanie upad o ciowe. Po 

nabyciu udzia ów nazwa firmy zosta a zmieniona na Heilbronn Pressen GmbH. W lipcu 2008 r. 

Heilbronn Pressen GmbH (poprzednio ICG), zawar  z syndykiem masy upad o ci Heilbronn 

Maschinenbau GmbH w upad o ci umow  nabycia zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa Heilbronn 

Maschinenbau GmbH w upad o ci za kwot  1.660,0 tys. Euro oraz umow  nabycia nieruchomo ci

(dotycz c  nabycia siedziby firmy Heilbronn Maschinenbau GmbH w Heilbronn) za kwot  2.350 tys. 
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Euro. Umowa nabycia zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa Heilbronn Maschinenbau GmbH  

w upad o ci dotyczy a nabycia maszyn, urz dze , cz ciowego przej cia kontraktów w trakcie realizacji 

(na czn  kwot  2,6 mln EUR) oraz przej cia pracowników. Umowa nabycia nieruchomo ci

przewidywa a odroczony do 30.04.2009 r. termin zap aty ustalonej w umowie kwoty. Dla 

zabezpieczenia wykonania umowy z syndykiem dotycz cej nabycia zorganizowanej cz ci

przedsi biorstwa Heilbronn Maschinenbau w lipcu 2008 r. Hydrapres S.A. dokona  wp aty na kapita

rezerwowy spó ki Heilbronn Pressen GmbH kwoty 2.266,4 tys. Euro. rodki zosta y przeznaczone na 

zap at  dla syndyka z tytu u umowy inwestycyjnej o nabycie zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa

Heilbronn Maschinenbau oraz na finansowanie bie cej dzia alno ci Heilbronn Pressen GmbH. Do 

ko ca 2008 roku Hydrapres S.A. udzieli  ponadto po yczek na czn  kwot  470 tys. Euro finansuj c

w ten sposób dzia alno  operacyjn  tej Spó ki. Wybuch wiatowego kryzysu spowodowa  za amanie

si  produkcji w Niemczech. Spó ka Heilbronn Pressen stan a na kraw dzi upad o ci. W czerwcu 2009 

roku Hydrapres dokona  zbycia udzia u w kapitale zak adowym Heilbronn Pressen GmbH, 

reprezentuj cego 51% kapita u zak adowego. Nabywc  udzia ów by  Pan Rafa  Jerzy, wi kszo ciowy 

akcjonariusz spó ki Makrum S.A. z siedzib  w Bydgoszczy. Pan Rafa  Jerzy nie jest osoba powi zan

z Hydrapres S.A. ani z adnym z akcjonariuszy posiadaj cych co najmniej 5 % g osów na WZ Emitenta. 

Wobec realnego zagro enia konieczno ci  wszcz cia post powania upad o ciowego, a tak e wobec 

deklaracji nabywcy do podj cia dzia a  w celu zaanga owania finansowego w bie c  dzia alno

spó ki Heilbronn Pressen GmbH, sprzeda  udzia ów w ocenie Zarz du Spó ki by a jedynym 

rozwi zaniem alternatywnym, które dawa o szanse na dalsze prowadzenie przez Heilbronn Pressen 

GmbH dzia alno ci gospodarczej i w perspektywie kontynuowanie wspó pracy handlowej. W ocenie 

Zarz du Emitenta przeprowadzona transakcja mia a umo liwi  dalsz  realizacj  dotychczas zawartych 

kontraktów handlowych, a ponadto dawa o szanse na pozyskanie nowych kontraktów oraz na sp at

zobowi za  Heilbronn Pressen wobec Emitenta. Cena sprzeda y 51% udzia ów zosta a ustalona na 

kwot  1 Euro, przy uwzgl dnieniu faktu, i  zobowi zania Heilbronn Pressen GmbH przekracza y

warto  jej maj tku. 

W dniu 31 lipca 2009 roku zarz d spó ki Heilbronn Pressen GmbH z o y  wniosek o og oszenie

upad o ci z uwagi na utrat  p ynno ci finansowej. W zwi zku z og oszon  upad o ci  Emitent dokona

odpisu warto ci aktywów zwi zanych z inwestycj  w t  spó k . Do dnia sporz dzenia niniejszego 

dokumentu emitent nie posiada informacji o zako czeniu procesu upad o ciowego Heilbronn Pressen 

GmbH i ewentualnym wykre leniu tej spó ki z w a ciwego rejestru. 

Wp yw na wyniki 2009 roku mia y dokonane odpisy warto ci aktywów zwi zanych z inwestycja  

w niemieck  spó k  Heilbronn Pressen GmbH. Hydrapres utraci  aktywa zwi zane z t  inwestycj

w cznej wysoko ci 10.082,6 tys. z , z tego: 

warto  udzia ów  46,5 tys. z ,

warto  dop at do kapita u  7.310,1 tys. z ,

udzielone po yczki  1.156,8 tys. z ,

warto  nale no ci  `1.128,1 tys. z ,

strata na sprzeda y zapasów zwi zanych z produkcj  na 

zlecenie Heilbronn Pressen  441,1 tys. z .
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Wp yw utraty aktywów zwi zanych z inwestycj  w Heilbronn Pressen na bie c  sytuacj  finansow

Spó ki Hydrapres nie wp yn  a  w takim stopniu jakby wskazywa y powy sze kwoty. Emisja akcji serii I, 

z której uzyskano 13.408,3 tys. z  by a ukierunkowana na pozyskanie rodków w a nie na inwestycj  w 

Heilbronn Pressen. W momencie oferowania akcji zak adano, e na t  inwestycj  zostanie przekazane 

cznie ok. 12.000 tys. z , a reszta zasili bie c  dzia alno  Spó ki.  

Wspó praca z przedsi biorstwem HPS Service Sp. z o.o.

W czerwcu 2008 roku Hydrapres S.A. obj  udzia y w CW Fuel Spó ka z ograniczon

odpowiedzialno ci  (aktualnie HPS Service Sp. z o.o.) za czn  kwot  600.000 z , tj. 2.000 z  za ka dy

udzia . CW Fuel zosta a za o ona w marcu 2007 roku. Siedzib  spó ki jest Solec Kujawski. Emitent sta

si  w ten sposób posiadaczem udzia ów stanowi cych 37,27% ca kowitego kapita u zak adowego. HPS 

Service prowadzi prace badawczo - rozwojowe nad przemys owym wykorzystaniem m yna. Od 2008 

roku spó ka rozwija równie  dzia alno  w zakresie serwisowania i napraw maszyn i urz dze

produkowanych przez Hydrapres S.A. 

Dzia  budowy maszyn ci gle odczuwa  niekorzystne tendencje obserwowane w otoczeniu 

gospodarczym, wynikaj ce ze spowolnienia gospodarczego i globalnego spadku produkcji 

przemys owej. Niekorzystny klimat inwestycyjny nie sprzyja pozyskiwaniu nowych zlece ,

a dotychczasowi odbiorcy Spó ki Hydrapres znacz co ograniczyli bud ety inwestycyjne. Dotychczas 

podj te dzia ania restrukturyzacyjne w Zak adzie Budowy Maszyn nie przynios y oczekiwanych 

rezultatów, szczególnie ze wzgl du na brak zamówie  na produkowane maszyny i urz dzenia. W tej 

sytuacji w dniu 12 kwietnia 2010 roku Emitent, jako wydzier awiaj cy zawar  ze spó k  HPS Service 

Sp. z o.o. umow  dzier awy zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa – dzia u budowy maszyn. 

Przedmiotem dzier awy s  sk adniki maj tkowe o warto ci netto 3.006 tys. z , w tym nieruchomo

zlokalizowana w Bia ych B otach przy ulicy Azalowej oraz hale produkcyjne, maszyny i urz dzenia

niezb dne do prowadzenia produkcji w zakresie budowy maszyn. Umow  zawarto na czas 

nieokre lony z mo liwo ci  jej wypowiedzenia z zachowaniem 3 miesi cznego okresu wypowiedzenia. 

Jednocze nie nast pi o przej cie cz ci zak adu pracy na innego pracodawc  w rozumieniu art. 23
1

Kodeksu pracy, co spowodowa o, e cz  pracowników Hydrapres S.A. zwi zanych z dzia ami

konstrukcyjnym, obróbki skrawaniem i monta u sta o si  z mocy prawa, po my li art. 23
1
 § 1 Kodeksu 

pracy pracownikami HPS Service Sp. z o.o. 

Podstaw  wydzier awienia przedsi biorstwa jest uchwa a nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy Emitenta. W ocenie Zarz du uzyskane warunki w pe ni spe niaj  jego oczekiwania  

i w aktualnej sytuacji finansowej s  korzystne dla Spó ki. Decyzja dotycz ca wydzier awienia dzia u

budowy maszyn zwi zana jest z istotnym brakiem rentowno ci tego segmentu i koncentracji na rozwoju 

dzia alno ci podstawowej w zakresie dzia u t oczni.  

Dzier awa dzia u budowy maszyn stanowi element realizacji strategii Emitenta polegaj cej na 

ograniczaniu dzia alno ci w zakresie budowy maszyn i ostatecznie sprzeda y dzia u budowy maszyn. 

Na okres przej ciowy, wraz z umow  dzier awy zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa, zawarta 
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zosta a pomi dzy Emitentem a spó k  HPS Service Sp. z o.o. na okres do 31 marca 2012 roku,  

z mo liwo ci  wypowiedzenia za 2-miesi cznym okresem wypowiedzenia przez Emitenta, ramowa 

umowa o wspó pracy w zakresie dotycz cym wykonywania i dostawy pras hydraulicznych, myjek do 

opakowa  blaszanych, pras mechanicznych, urz dze  dozowniczych oraz napraw i remontów w/w 

urz dze . Warto  sk adanych zamówie  przez Hydrapres S.A. w ca ym 2-letnim okresie 

obowi zywania umowy nie powinna by  ni sza ni  8.400 tys. z .

Konsekwencj  d enia do zako czenia dzia alno ci Emitenta w zakresie budowy maszyn by o zbycie  

z dniem 6 maja 2010 roku wszystkich posiadanych przez Emitenta 300 udzia ów w spó ce HPS Service 

Sp. z o.o. na rzecz spó ki PROMACK Sp. z o.o. z siedzib  w Zabrzu, której wi kszo ciowym 

udzia owcem jest Pan Krzysztof J drzejewski (raport nr 15/2010 z dnia 18 maja 2010 roku). 

Podj te wspólne dzia ania Hydrapres S.A. i HPS Service Sp. z o.o. maj ce na celu pozyskanie nowego 

wspólnika, który zapewni wsparcie merytoryczne, logistyczne i kapita owe daje r kojmi , e dzier awa

cz ci przedsi biorstwa zaowocuje korzystn  wspó prac  Hydrapres z t  spó k . W konsekwencji 

nast pi istotne ograniczenie kosztów dzia alno ci w Hydrapres przy jednoczesnym zapewnieniu 

regularnych przychodów z tytu u czynszu dzier awnego w kwocie 222 tys. z  w ci gu roku.

Emisja akcji serii J

Emisja akcji serii J zosta a przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. z o enia oferty przez 

spó k  i jej przyj cia przez oznaczonych adresatów, na podstawie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h. i zosta a

skierowana do wybranych wierzycieli Spó ki spe niaj cych poni sze kryteria: 

1) posiadaj  na dzie  14 kwietnia 2010 roku wierzytelno ci wobec Spó ki w wysoko ci nie 

ni szej ni  8.000 z  (osiem tysi cy z otych),

2) wierzytelno ci wynikaj  z tytu u dostaw materia ów i us ug, udzielonych po yczek, 

innych zobowi za  finansowych  oraz zaleg ych wiadcze  z tytu u pe nionych funkcji 

w organach Spó ki. 

Podwy szenie kapita u dokonane na podstawie wskazanej wy ej uchwa y mia o charakter „wide kowy”. 

Zgodnie z uchwa  kapita  zak adowy zosta  podwy szony z kwoty 9.199.260,00 z  (dziewi  milionów 

sto dziewi dziesi t dziewi  tysi cy dwie cie sze dziesi t z otych) o kwot  nie ni sz  ni

1.820.000,00 z  (jeden milion osiemset dwadzie cia tysi cy z otych) i nie wy sz  ni  3.500.000,00 (trzy 

miliony pi set tysi cy z otych), tj. do kwoty nie ni szej ni  11.019.260,00 z  (jedena cie milionów 

dziewi tna cie tysi cy dwie cie sze dziesi t  z otych) i nie wy szej ni  12.699.260,00 z  (dwana cie

milionów sze set dziewi dziesi t dziewi  tysi cy dwie cie sze dziesi t z otych), poprzez emisj

nie mniej ni  5.200.000 (pi  milionów dwie cie tysi cy) i nie wi cej ni  10.000.000 (dziesi  milionów) 

sztuk akcji zwyk ych na okaziciela serii J o warto ci nominalnej 0,35 z  (trzydzie ci pi  groszy) ka da.

W wyniku przeprowadzonej subskrypcji, w ramach której zaoferowano akcje 24 podmiotom, obj tych 

zosta o cznie 9.651.392 akcji za czn  cen  emisyjn , równej cenie nominalnej, w wysoko ci

3.377.987,20 z . Wszystkie akcje serii J zosta y op acone w pe nej wysoko ci. W ramach emisji akcji 

serii J akcje obj o cznie 8 Akcjonariuszy (wierzycieli) po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej,  
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w sposób nast puj cy: 

1) STA-Odlewnie Sp. z o.o. – 9.125.689 sztuk akcji, o cznej warto ci 3.193.991,15 z ,

2) Zbigniew Kuli ski – 135.482 sztuki akcji, o cznej warto ci 47.418,70 z ,

3) Józef Wolski - 61.582 sztuki akcji, o cznej warto ci 21.553,70 z ,

4) Adam Che chowski – 47.221 sztuk akcji, o cznej warto ci 16.527,35 z ,

5) Ma gorzata Jasi ska – 128.603 sztuki akcji, o cznej warto ci 45.011,05 z ,

6) Maciej Kuli ski - 104.391 sztuk akcji, o cznej warto ci 36.536,85 z ,

7) Micha  Rogatko – 24.212 sztuk akcji, o cznej warto ci 8.474,20 z ,

8) Dariusz Komarczewski – 24.212 sztuk akcji, o cznej warto ci 8.474,20 z .

Celem emisji akcji serii J by o pozyskanie rodków na sp at  wierzycieli Emitenta i w konsekwencji 

poprawa wska ników finansowych i przywrócenie Emitentowi zdolno ci kredytowej.  

9.2 Struktura akcjonariatu Emitenta  

9.2.1 Struktura Akcjonariatu przed emisj  Akcji Serii J 

Akcjonariusz Liczba akcji i g osów 
Udzia  w kapitale zak adowym i w 

g osach na WZ 

Krzysztof J drzejewski *** 12.357.965 47,02% 

STI S.A. 4.950.000 18,83% 

Hydrapress Sp. z o.o. 1.880.472 7,16% 

Pozostali 7.095.163 26,99% 

Razem 26.283.600 100,00% 

9.2.2 Aktualna struktura Akcjonariatu 

Akcjonariusz Liczba akcji i g osów 
Udzia  w kapitale zak adowym i w 

g osach na WZ 

Krzysztof J drzejewski *** 12.357.965 34,39% 

STA-Odlewnie Sp. z o.o. 9.125.689 25,39% 

razem* 21.483.654 59,78% 

Zbigniew Kuli ski 135.482 0,38% 

STI S.A. 4.950.000 13,77% 

Maciej Kuli ski 104.391 0,29% 

razem** 5.189.873 14,44% 

Hydrapress Sp. z o.o. 1.880.472 5,24% 

Pozostali 7.380.993 20,54% 

Razem 35.934.992 100,00% 

* w wyniku przeprowadzenia emisji akcji serii J Pan Krzysztof J drzejewski wraz ze spó k  STA-

Odlewnie Sp. z o.o., której jest jedynym udzia owcem, posiada pakiet 59,78 % akcji Emitenta. 
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** spó ka STI S.A. posiada bezpo rednio w kapitale Emitenta 13,77% kapita u. Ze wzgl du na udzia

Pan Zbigniewa Kuli skiego w kapitale zak adowym STI. S.A., pe nienie funkcji Prezesa Zarz du

oraz stosunek pokrewie stwa z pozosta ymi cz onkami Zarz du i akcjonariuszami tego podmiotu, 

przyj  nale y, e Pan Zbigniew Kuli ski jest podmiotem dominuj cym wobec STI S.A., co 

powoduje, i  posiada on cznie 14,44% w kapitale i ogólnej liczbie g osów Emitenta. 

***  uwzgl dnia informacj  przekazan  raportem ESPI Nr 11 z dnia 8 lipca 2010 roku. 

9.3 Kapita  zak adowy Emitenta 

9.3.1 Okre lenie rodzajów i warto ci kapita ów w asnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. w dniu 25 marca 2010 roku podj o uchwa y:

a) o obni eniu kapita u zak adowego z kwoty 26.283.600,00 z  o kwot  17.084.340,00 z , tj. do 

kwoty 9.199.260,00 z  w drodze obni enia warto ci nominalnej jednej akcji z dotychczasowej 

kwoty 1,00 z  (jeden z oty) do kwoty 0,35 z  (trzydzie ci pi  groszy). Obni enie kapita u

zak adowego poprzez zmniejszenie warto ci nominalnej akcji nast pi o bez wynagrodzenia dla 

Akcjonariuszy Spó ki. Z kwoty 17.084.340,00 z , o któr  obni ono si  kapita  zak adowy:

16.341.513,17 z  przeznaczono na pokrycie w ca o ci wykazanej w bilansie na dzie  31 

grudnia 2009 r. skumulowanej straty Spó ki za rok obrotowy 2009 i lata ubieg e,

pozosta  kwot  tj. 742.826,83 z , która nie przekracza a 10% obni onego kapita u

zak adowego, przeznaczono na utworzenie osobnego kapita u rezerwowego, o którym 

mowa w art. 457 § 2 Kodeksu spó ek handlowych. 

b) o podwy szeniu kapita u zak adowego z kwoty 9.199.260,00 z  o kwot  nie ni sz  ni

1.820.000,00 z  i nie wy sz  ni  3.500.000,00, tj. do kwoty nie ni szej ni  11.019.260,00 z  i nie 

wy szej ni  12.699.260,00 z  w drodze emisji nie mniej ni  5.200.000 i nie wi cej ni

10.000.000 sztuk akcji zwyk ych na okaziciela serii J o warto ci nominalnej 0,35 z  (trzydzie ci

pi  groszy) ka da po cenie emisyjnej równej 0,35 z . 8 podmiotów obj o 9.651.392 akcje serii 

J za kwot  3.377.987,20 z .

Kapita  zak adowy (podstawowy) Emitenta na dzie  zatwierdzenia niniejszego Dokumentu wynosi 

12.577.237,20 z  (dwana cie milionów pi set siedemdziesi t siedem tysi cy dwie cie trzydzie ci

siedem, 20/100 z otych) i dzieli si  na akcje o warto ci minimalnej 0,35 z  (trzydzie ci pi  groszy) 

ka da, w tym:

a) 200.000 (dwie cie tysi cy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 200000, 

b) 50.000 (pi dziesi t tysi cy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 50000, 

c) 2.500.000 (dwa miliony pi set tysi cy) akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 

2500000,

d) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pi dziesi t tysi cy) akcji imiennych serii D o numerach od 

0000001 do 2750000, 
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e) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysi cy) akcji imiennych serii E o numerach od 0000001 do 

4300000,

f) 310.000 (trzysta dziesi  tysi cy) akcji imiennych serii F o numerach od 000001 do 310000, 

g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii G o numerach od 0000001 do 3000000, 

h) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii H o numerach od 0000001 do 2000000, 

i) 11.173.600 (jedena cie milionów sto siedemdziesi t trzy tysi ce sze set) akcji na okaziciela 

serii I o numerach od 00000001 do 11173600 

j) 9.651.392 (dziewi  milionów sze set pi dziesi t jeden tysi cy trzysta dziewi dziesi t dwie) 

akcje na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 9651392..

Kapita  podstawowy jest wskazywany w bilansie w wysoko ci nominalnej obj tych i zarejestrowanych 

akcji. W kapitale zapasowym ujmowane s  nadwy ki rodków pozyskanych z emisji ponad warto

nominaln  akcji obj tych w drodze emisji, b d  mog  na niego sk ada  si rodki finansowe 

przeznaczone z zysku z lat poprzednich. 

Ponadto na kapita  w asny Emitenta mog  si  sk ada :

nale ne wp aty na kapita  podstawowy, 

akcje w asne,

kapita  z aktualizacji wyceny, 

pozosta e kapita y (fundusze) rezerwowe, 

odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego. 

Kapita y w asne na dzie  31 maja 2010 r. prezentuje poni sze zestawienie: 

W kolumnie „Na dzie  31.05.2010 roku – proforma” zaprezentowano dane tak, jakby emisja akcji serii J 

zosta a zarejestrowana przed ko cem maja 2010 roku. 

Kapita  w asny Hydrapres S.A. 
(dane w tys. z )

Na dzie  31.05.2010 roku 
- proforma Na dzie  31.05.2010 roku 

Kapita  (fundusz) podstawowy 12.577.247,20 26.283.600,00

Kapita  (fundusz) zapasowy 1.803.212,58 1.803.212,58

Kapita  (fundusz) rezerwowy 742.826,83 0,00

Zysk (strata) z lat ubieg ych 0,00 -16.341.513,17

Zysk (strata) netto 331.854,87 331.854,87

Kapita  (fundusz) w asny 15.455.141,48 12.077.154,28

ród o: Emitent

9.3.2 Nieop acona cz  kapita u zak adowego Emitenta 

Kapita  zak adowy Emitenta jest w pe ni pokryty. 

9.3.3 Informacje o przewidywanych zmianach kapita u zak adowego w wyniku realizacji przez 
obligatariuszy uprawnie  z obligacji zamiennych lub z obligacji daj cych pierwsze stwo 
do obj cia w przysz o ci nowych emisji akcji, ze wskazaniem warto ci warunkowego 
podwy szenia kapita u zak adowego oraz terminu wyga ni cia praw obligatariuszy do 
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nabycia tych akcji 

Emitent nie podejmowa  uchwa  w przedmiocie warunkowego podwy szenia kapita u zak adowego,

a tym samym nie emitowa  obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwsze stwa. 

9.3.4 Wskazanie liczby akcji i warto ci kapita u zak adowego, o które – na podstawie statutu 
przewiduj cego upowa nienie zarz du do podwy szenia kapita u zak adowego,  
w granicach kapita u docelowego – mo e by  podwy szony kapita  zak adowy, jak 
równie  liczby i warto ci kapita u zak adowego, o które w terminie wa no ci dokumentu 
informacyjnego mo e by  jeszcze podwy szony kapita  zak adowy w tym trybie 

Statut Emitenta nie przyznaje Zarz dowi kompetencji do podwy szania kapita u zak adowego

w granicach kapita u docelowego. 

10 Informacje dodatkowe 

10.1 Dokumenty korporacyjne Emitenta udost pnione do wgl du

Tekst jednolity Statutu Emitenta zosta  za czony do niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Uchwa y

podj te przez Walne Zgromadzenie podawane s  do publicznej wiadomo ci za po rednictwem

Raportów Bie cych zamieszczanych na stronach internetowych Organizatora Alternatywnego 

Systemu Obrotu (http://www.newconnect.pl). Ponadto w siedzibie Emitenta dost pne s  do wgl du

protoko y Walnych Zgromadze  Emitenta. Zgodnie z art. 421 § 3 Kodeksu Spó ek Handlowych ka dy

akcjonariusz mo e przegl da  ksi g  protoko ów, a tak e da  wydania po wiadczonych przez 

Zarz d Spó ki odpisów uchwa .

10.2 Wskazanie miejsca udost pnienia ostatniego udost pnionego do 
publicznej wiadomo ci dokumentu informacyjnego dla instrumentów tego 
samego rodzaju co Akcje Serii J

Dokument informacyjny sporz dzony w dniu 9 lutego 2009 roku na potrzeby wprowadzenia akcji 

zwyk ych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I Hydrapres S.A. do obrotu na rynku 

NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Gie d  Papierów Warto ciowych

w Warszawie S.A. jest udost pniony na stronach internetowych: 

Hydrapres S.A. – www.hydrapres.pl

Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. Rynku NewConnect Gie dy

Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.:  www.newconnect.pl 

Niniejszy Dokument Informacyjny opublikowany zostanie na stronach: 

Hydrapres S.A. – www.hydrapres.pl

Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy sp.j. – 

www.knw.pl

Organizatora Alternatywnego Rynku, tj. Rynku NewConnect Gie dy Papierów 

Warto ciowych w Warszawie S.A.: www.newconnect.pl
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10.3 Wskazanie miejsca udost pnienia okresowych raportów finansowych 
Emitenta

Raporty okresowe s  pod adresem: http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ncc_index=HPS

oraz pod adresem: http://www.hydrapres.pl/78,relacje-inwestorskie.html

11 ZA CZNIKI

11.1 Aktualny odpis z Krajowego Rejestru S dowego 
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11.2 Tekst jednolity Statutu Emitenta 

Tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmiany wprowadzone przez ZWZ Spó ki na posiedzeniu w dniu 25 
marca 2010 roku i zarejestrowane w dniu 7 czerwca 2010 roku 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Spó ka jest prowadzona pod firm  Hydrapres Spó ka Akcyjna. Spó ka mo e u ywa  skrótu firmy 
Hydrapres S.A. 

2. Siedzib  spó ki jest miasto Solec Kujawski, za  terenem jej dzia ania jest obszar Rzeczpospolitej 
i zagranica. 

3. Na obszarze dzia ania Spó ka mo e powo ywa  i otwiera  terytorialnie i rzeczowo zorganizowane 
oddzia y, o rodki i filie oraz tworzy  i przyst powa  do innych podmiotów. 

4. Czas trwania Spó ki jest nieograniczony. 

§ 2 

1. Przedmiotem dzia ania spó ki jest:  

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn 
33.13.Z Naprawa i konserwacja urz dze  elektronicznych i optycznych 
33.14.Z Naprawa i konserwacja urz dze  elektrycznych 
33.20.Z Instalowanie maszyn przemys owych, sprz tu i wyposa enia
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 

klimatyzacyjnych
68.10.Z Kupno i sprzeda  nieruchomo ci na w asny rachunek 
68.20.Z Wynajem i zarz dzanie nieruchomo ciami w asnymi lub dzier awionymi
69.20.Z Dzia alno  rachunkowo-ksi gowa; doradztwo podatkowe 
85.59.B Pozosta e pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
25.50.Z Kucie, prasowanie, wyt aczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków 
25.61.Z Obróbka metali i nak adanie pow ok na metale 
25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 
25.73.Z Produkcja narz dzi
28.12.Z Produkcja sprz tu i wyposa enia do nap du hydraulicznego i pneumatycznego 
28.15.Z Produkcja o ysk, kó  z batych, przek adni z batych i elementów nap dowych
28.22.Z Produkcja urz dze  d wigowych i chwytaków 
28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu 
28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania 

wyrobów z tych materia ów
28.99.Z Produkcja pozosta ych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowana
29.32.Z Produkcja pozosta ych cz ci i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z 

wy czeniem motocykli 
33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn 
33.13.Z Naprawa i konserwacja urz dze  elektronicznych i optycznych 
33.14.Z Naprawa i konserwacja urz dze  elektrycznych 
33.17.Z Naprawa i konserwacja pozosta ego sprz tu transportowego 
33.19.Z Naprawa i konserwacja pozosta ego sprz tu i wyposa enia
33.20.Z Instalowanie maszyn przemys owych, sprz tu i wyposa enia
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 

klimatyzacyjnych
43.29.Z Wykonywanie pozosta ych instalacji budowlanych 
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43.99.Z Pozosta e specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 
45.11.Z Sprzeda  hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 
46.62.Z Sprzeda  hurtowa obrabiarek 
46.63.Z Sprzeda  hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz 

in ynierii l dowej i wodnej 
46.69.Z Sprzeda  hurtowa pozosta ych maszyn i urz dze
64.91.Z Leasing finansowy 
64.92.Z Pozosta e formy udzielania kredytów 
77.39.Z Wynajem i dzier awa pozosta ych maszyn, urz dze  oraz dóbr materialnych, 

gdzie indziej niesklasyfikowane 
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozosta ych nauk 

przyrodniczych
i technicznych 

77.11.Z Wynajem i dzier awa samochodów osobowych i furgonetek 
71.20.B Pozosta e badania i analizy techniczne 
71.12.Z Dzia alno  w zakresie in ynierii i zwi zane z ni  doradztwo techniczne. 

2. Je eli dzia alno  okre lona powy ej wymaga zezwole  lub koncesji, to zostanie ona podj ta po 
ich uzyskaniu przez spó k .

II. Akcjonariusze i akcje 

§ 3 

1. Kapita  zak adowy Spó ki wynosi 12.577.247,20 z  (dwana cie milinów pi set siedemdziesi t
siedem tysi cy dwie cie czterdzie ci siedem z otych 20/100) i dzieli si  na akcje o warto ci
minimalnej 0,35 z  (trzydzie ci pi  groszy) ka da, w tym:

a) 200.000 (dwie cie tysi cy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 200000, 

b) 50.000 (pi dziesi t tysi cy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 50000, 

c) 2.500.000 (dwa miliony pi set tysi cy) akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 
do 2500000, 

d) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pi dziesi t tysi cy) akcji imiennych serii D o 
numerach od 0000001 do 2750000, 

e) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysi cy) akcji imiennych serii E o numerach od 0000001 
do 4300000, 

f) 310.000 (trzysta dziesi  tysi cy) akcji imiennych serii F o numerach od 000001 do 
310000,

g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii G o numerach od 0000001 do 3000000, 

h) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii H o numerach od 0000001 do 2000000, 

i) 11.173.600 (jedena cie milionów sto siedemdziesi t trzy tysi ce sze set) akcji na 
okaziciela serii I o numerach od 00000001 do 11173600 

j) 9.651.392 (dziewi  milionów sze set pi dziesi t jeden tysi cy trzysta dziewi dziesi t
dwie) akcje na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 9651392. 

2. Akcje imienne serii A wydane s  Akcjonariuszom, za o ycielom Spó ki.  

3. Przy zawi zaniu Spó ki jej za o yciele obj li 200.000 (dwie cie tysi cy) akcji imiennych serii A w 
ten sposób, e „Bazy i Systemy Bankowe” Sp. z o.o. w Bydgoszczy obj a 100.000 akcji, PPH 
„Telmax” Sp. z o.o. obj a 90.000 akcji, za  Zbigniew Antoni Kuli ski obj  10.000 akcji. Akcje 
serii A zosta y w ca o ci op acone przy rejestracji Spó ki. 

4. Akcje Spó ki mog  by  umarzane z czystego zysku lub poprzez obni enie kapita u zak adowego.
Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza. Tryb umorzenia akcji okre la uchwa a Walnego 
Zgromadzenia.

5. Na pisemne danie Akcjonariusza, Zarz d Spó ki dokona zamiany akcji imiennych na akcje na 
okaziciela lub odwrotnie, w terminie 14 dni od jego dor czenia. W przypadku zamiany akcji 
imiennych nie w pe ni op aconych, przed zamian  Akcjonariusz winien dokona  pe nej wp aty.
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6. Ka dej akcji przys uguje prawo do jednego g osu na Walnym Zgromadzeniu. Akcje nie s
uprzywilejowane tak e w aden inny sposób. 

III. Kapita y i fundusze 

§ 4 

1. Spó ka tworzy nast puj ce kapita y:

a) kapita  zak adowy

b) kapita  zapasowy

2. Spó ka mo e tworzy  inne kapita y rezerwowe na podstawie Uchwa y Walnego Zgromadzenia 
oraz fundusze. 

§ 5 

1. Kapita  zak adowy mo e by  podwy szony lub obni ony na mocy uchwa y Walnego 
Zgromadzenia.

2. Spó ka ma prawo podwy sza  kapita  zak adowy w drodze emisji nowych akcji lub poprzez 
zmian  warto ci nominalnej akcji dotychczasowych.

3. Akcjonariusze maj  prawo pierwsze stwa do obj cia nowych akcji – prawo poboru.

4. Spó ka mo e emitowa  obligacje, w tym zamienne. 

§ 6 

1. Kapita  zapasowy tworzony jest z zysku do podzia u.

2. Odpis na ten kapita  nie mo e by  mniejszy ni  8% zysku osi gni tego przez Spó k  za dany rok 
obrotowy.

3. Odpis na kapita  zapasowy ulega zaniechaniu, gdy stan tego kapita u b dzie stanowi  1/3 kapita u
zak adowego.

4. Kapita  zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych jakie mog  powsta  w 
zwi zku z dzia alno ci  Spó ki oraz na podwy szenie kapita u zak adowego.

IV. W adze spó ki

§ 7 

1. W adzami Spó ki s :
a) Walne Zgromadzenie 
b) Rada Nadzorcza  
c) Zarz d

A. Walne Zgromadzenie 

§ 8 

1. Walne Zgromadzenia s  zwyczajne i nadzwyczajne i odbywaj  si  w siedzibie Spó ki lub w innym 
wskazanym w og oszeniu miejscu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodnicz cy lub Wiceprzewodnicz cy Rady Nadzorczej, a w 
przypadku ich nieobecno ci jeden z cz onków Rady lub Zarz du. Nast pnie spo ród
upowa nionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera si  ka dorazowo
Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia. 

3. G osowanie jest jawne. Tajne g osowanie zarz dza si  przy wyborach oraz zmianie sk adu
organów spó ki lub likwidatorów, o poci gni cie ich do odpowiedzialno ci, jak równie  w 
sprawach osobowych. Ponadto nale y zarz dzi  tajne g osowanie na danie cho by jednego z 
uprawnionych do g osowania.

§ 9 
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1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwo uje Zarz d najpó niej do dnia 30 czerwca ka dego roku. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwo uje Zarz d w miar  potrzeby, wzgl dnie na danie
Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentuj cych co najmniej 1/20 kapita u zak adowego.

3. We wniosku o zwo anie Walnego Zgromadzenia nale y wskaza  sprawy wnoszone pod jego 
obrady.

4. Walne Zgromadzenie mo e podejmowa  uchwa y bez wzgl du na ilo  reprezentowanych na 
nim akcji, chyba e przepisy Kodeksu spó ek handlowych stanowi  inaczej. 

5. Uchwa y Walnego Zgromadzenia s  podejmowane zwyk  wi kszo ci  g osów z wyj tkiem 
uchwa  co do których normy Kodeksu spó ek handlowych przewiduj  ostrzejsze wymagania co 
do liczby g osów.

6. Walne Zgromadzenie mo e si  odby  i powzi  uchwa y tak e bez formalnego zwo ania, je eli
ca y kapita  jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia 
Walnego Zgromadzenia ani co do porz dku obrad. 

§ 10 

1. Oprócz spraw zastrze onych z mocy przepisów Kodeksu spó ek handlowych uchwa y
Walnego Zgromadzenia wymagaj  tak e sprawy: 

a) ustalenia zasad wynagradzania cz onków Rady Nadzorczej, w tym w postaci udzia u w 
zyskach spó ki, 

b) ustalenia zasad wynagradzania cz onków Zarz du w postaci udzia u w zyskach spó ki, 

c) powo ania i odwo ania cz onków Rady Nadzorczej, a tak e poszczególnych osób z jej 
sk adu,

d) umorzenia akcji i warunków tego umorzenia, 

e) tworzenia, wykorzystywania i likwidacji funduszy specjalnych oraz odwo ania likwidatorów. 

2. Uchwa a Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana do: 

a) wyboru bieg ego rewidenta przeprowadzaj cego badanie sprawozdania finansowego 
Spó ki. 

b) nabycia i zbycia nieruchomo ci lub udzia u w nieruchomo ci oraz do nabycia lub zbycia 
prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci lub udzia u w prawie u ytkowania
wieczystego nieruchomo ci. 

B.  Rada Nadzorcza 

§ 11 

1. Rada Nadzorcza dzia a na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu zatwierdzanego 
przez Walne Zgromadzanie. 

2. Rada Nadzorcza sk ada si  z od pi ciu do siedmiu cz onków wybieranych przez Walne 
Zgromadzenie, w liczbie przez Walne Zgromadzenie ustalonej, na wspóln  trzyletni  kadencj  z 
zastrze eniem ust. 5-9. 

3. Cz onkowie pierwszej Rady Nadzorczej s  powo ywani na okres jednego roku. 

4. Cz onkowie Rady Nadzorczej wykonuj  swoje prawa i obowi zki osobi cie. 

5. Krzysztofowi J drzejewskiemu przys uguje prawo powo ania trzech cz onków Rady Nadzorczej 
przy pi cioosobowym sk adzie Rady Nadzorczej, a w przypadku wi kszej liczby cz onków Rady 
Nadzorczej ma on prawo powo ania czterech jej cz onków.

6. Powo anie cz onków Rady Nadzorczej przez wskazanego w ust. 5 akcjonariusza nast puje przez 
pisemne o wiadczenie akcjonariusza z o one Spó ce, które jest skuteczne z dniem jego 
dor czenia Spó ce, chyba e z jego tre ci wynika pó niejszy termin powo ania danego cz onka
Rady Nadzorczej. 

7. Cz onek Rady Nadzorczej powo any przez wskazanego w ust. 5 akcjonariusza mo e by  w 
ka dym czasie przez niego odwo any. Krzysztofowi J drzejewskiemu przys uguje ponadto prawo 
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odwo ania cz onków Rady Nadzorczej powo anych przez Fabryk  Maszyn i Urz dze  Tagor 
Spó k  akcyjn  z siedzib  w Tarnowskich Górach. Do odwo ania cz onka Rady Nadzorczej 
stosuje si  odpowiednio ust. 6. 

8. Wskazane w ust. 5-7 uprawnienia osobiste Krzysztofa J drzejewskiego powstaj  z chwil , gdy 
czna liczba akcji posiadanych przez ww. Akcjonariusza oraz podmiot z nim powi zany

kapita owo lub personalnie przekroczy 37% ogólnej liczby akcji Spó ki oraz wygasa odpowiednio 
z chwil , gdy czna liczba akcji posiadanych przez tego Akcjonariusza oraz podmiot z nim 
powi zany kapita owo lub personalnie spadnie poni ej 37 % ogólnej liczby akcji Spó ki.  

9. Nie wykonanie przez akcjonariusza przys uguj cego mu osobi cie prawa powo ywania cz onka
Rady, a tak e czasowe zmniejszenie si  sk adu Rady na skutek rezygnacji, odwo ania lub 
mierci którego  z jej cz onków, nie ogranicza mo liwo ci dzia ania Rady i podejmowania przez 

ni  wa nych uchwa , o ile tylko liczba cz onków Rady nie spadnie poni ej pi ciu osób. 

10. Walne Zgromadzenie posiada uprawnienie do powo ywania i odwo ywania cz onków Rady 
Nadzorczej w takim zakresie (w stosunku do takiej liczby cz onków Rady), w jakim uprawnienie to 
nie przys uguje Akcjonariuszowi zgodnie z ust. 5 - 9. 

§12

1. Cz onkowie Rady Nadzorczej wybieraj  spo ród siebie Przewodnicz cego,
Wiceprzewodnicz cego i Sekretarza z zastrze eniem § 11. 

2. W przypadku rezygnacji, odwo ania lub mierci cz onka Rady Nadzorczej przed up ywem 
kadencji, Rada Nadzorcza doprowadza do niezw ocznego zwo ania Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia w celu uzupe nienia sk adu Rady Nadzorczej, z zastrze eniem § 11. 

§ 13 

1. Dla wa no ci uchwa  Rady Nadzorczej wymagane jest:

a) zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich cz onków Rady.

b) obecno  na posiedzeniu co najmniej po owy cz onków Rady.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwa y wi kszo ci  g osów cz onków Rady obecnych na 
posiedzeniu,
a w razie równych g osów przewa a g os Przewodnicz cego Rady.

3. Cz onkowie Rady Nadzorczej mog  bra  udzia  w podejmowaniu uchwa  Rady oddaj c swój g os
na pi mie za po rednictwem innego cz onka Rady Nadzorczej. 

4. Rada Nadzorcza mo e podejmowa  uchwa y w trybie pisemnym lub z u yciem rodków
bezpo redniego porozumiewania si  na odleg o .

§ 14 

Oprócz kompetencji zastrze onych dla Rady Nadzorczej z mocy Kodeksu spó ek handlowych uchwa y
Rady Nadzorczej wymagaj :

a) ustalenie zasad wynagrodzenia cz onków Zarz du,

b) zaci ganie przez Zarz d w imieniu Spó ki zobowi za  przekraczaj cych jednostkow  sum
2.000.000 z  (dwa miliony z otych),

c) zgody na nabycie lub zbycie udzia ów lub akcji w spó kach handlowych, 

d) zgody na nabycie i zbycie nieruchomo ci lub udzia u w nieruchomo ci oraz do nabycia lub 
zbycia prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci lub udzia u w prawie u ytkowania
wieczystego nieruchomo ci, 

e) przyst pienie lub utworzenie innego podmiotu gospodarczego,

f) powo ywanie i odwo ywanie Zarz du Spó ki z uwzgl dnieniem zapisów § 15 Statutu, 

g) wybór bieg ego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spó ki. 

C. Zarz d

§ 15 
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1. Zarz d Spó ki reprezentuje Spó k  w s dzie i poza s dem.

2. Zarz d Spó ki liczy od jednego do czterech cz onków powo ywanych i odwo ywanych uchwa
Rady Nadzorczej na okres trzech lat, z zastrze eniem ust. 5–8. 

3. Je eli Zarz d jest jednoosobowy reprezentuje on Spó k  samodzielnie (reprezentacja 
samoistna).

4. Je eli Zarz d jest wieloosobowy, to do reprezentowania Spó ki wymagane jest wspó dzia anie
dwóch cz onków Zarz du albo jednego cz onka Zarz du cznie z prokurentem. 

§ 16 

1. Uchwa y Zarz du zapadaj  bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów. W przypadku równo ci g osów
decyduje g os Prezesa Zarz du.

2. Szczegó owy tryb prac Zarz du, a tak e wewn trzny podzia  zada  poszczególnych cz onków
Zarz du okre la  b dzie Regulamin Zarz du uchwalany przez Zarz d.

V. Gospodarka Spó ki

§ 17 

Rokiem obrachunkowym Spó ki jest rok kalendarzowy. 

§ 18 

1. Czysty zysk Spó ki mo e by  przeznaczony przez Walne Zgromadzenie w szczególno ci na: 

a) podwy szenie kapita u zak adowego,

b) odpis na kapita  zapasowy, 

c) odpis na fundusz rezerwowy lub na inne fundusze celowe, 

d) dywidend  dla akcjonariuszy, 

e) inne cele okre lone uchwa  Walnego Zgromadzenia. 

2. Walne Zgromadzenie mo e w ca o ci lub w cz ci czysty zysk wy czy  od podzia u pomi dzy
akcjonariuszy i przeznaczy  na cele Spó ki. Akcjonariusze maj  prawo do udzia u w zysku 
przeznaczonym do podzia u przez Walne Zgromadzenie. Zysk przeznaczony do podzia u
podlega podzia owi w stosunku do warto ci nominalnej akcji, je eli akcja zosta a op acona w 
ca o ci. W razie tylko cz ciowego op acenia akcji zysk jest dzielony w stosunku do cznej
kwoty wp at na akcje dokonanych do ko ca roku obrotowego, za który zysk jest wyp acany.

3. Walne Zgromadzenie ustala dzie , wed ug którego ustala si  list  akcjonariuszy uprawnionych 
do dywidendy za dany rok obrotowy (dzie  dywidendy) oraz wskazuje dzie  wyp aty dywidendy. 

§ 19 

Zarz d mo e wyp aci  akcjonariuszom zaliczk  na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego 
dywidendy, je eli Spó ka posiada wystarczaj ce rodki na wyp at .

VI. Postanowienia ko cowe 

§ 20 

Rozwi zanie Spó ki nast puje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidacj  prowadzi si  pod firm  Spó ki  
z dodatkiem "w likwidacji". Walne Zgromadzenie wybiera dwóch likwidatorów. Powinni oni sk ada

cznie podpisy na wszystkich dokumentach. 

§ 21 

W sprawach nieunormowanych w niniejszym Statucie maj  zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
Kodeksu spó ek handlowych i innych obowi zuj cych Spó k  aktów prawnych. 
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11.3 S OWNICZEK

Akcje Serii J 

9 651 392 akcji serii J o nominalnej warto ci 0,35 z  (trzydzie ci pi  groszy) 
ka da, tj. o cznej warto ci nominalnej 3 377 987,20, zwyk ych na okaziciela, 
obj tych w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z uchwa   Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 11 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie 
obni enia kapita u zak adowego i pokrycia strat Spó ki oraz jednoczesnego 
podwy szenia kapita u zak adowego poprzez emisj  akcji serii J z wy czeniem
prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy. 

ASO, Alternatywny 
System Obrotu, 
NewConnect

alternatywny system obrotu rynek NewConnect - alternatywny system obrotu w 
znaczeniu jakie nadaje temu terminowi art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie.

Autoryzowany Doradca 
Autoryzowanego Doradc  w znaczeniu, jakie nadaje temu terminowi § 18 
Regulaminu ASO, którym wobec Emitenta jest Bank Zachodni WBK S.A. z 
siedzib  we Wroc awiu.

Dokument Informacyjny, 
Dokument

Niniejszy dokument, stanowi cy Dokument Informacyjny uproszczony w 
rozumieniu Regulacji ASO, b d cy jedynym prawnie wi cym dokumentem, 
zawieraj cym informacje o Emitencie oraz akcjach serii J, sporz dzony zgodnie 
z wymogami okre lonymi w Za czniku nr 1 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu (rynek NewConnect) 

Emitent, Spó ka Hydrapres Spó ka Akcyjna z siedzib  w Solcu Kujawskim  

Gie da, GPW 
Gie da Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. 

KDPW
Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych Spó ka Akcyjna 
z siedzib  w Warszawie 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

Kodeks spó ek
handlowych, KSH,

Ustawa z dnia 15 wrze nia 2000 r. – Kodeks spó ek handlowych (Dz. U. z 2000 
r. Nr 94, poz. 1037 z pó n. zm.) 

Osoby nadzoruj ce Cz onkowie Rady Nadzorczej 

Osoby zarz dzaj ce Cz onkowie Zarz du

NWZA, ZWZA, WZA 
Odpowiednio: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

PLN, z , z oty
Z oty, prawny rodek p atniczy w Rzeczypospolitej Polskiej 

Regulacje ASO 

Regulamin ASO wraz ze wszystkimi za cznikami do tego Regulaminu, a tak e:
Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr 346/2007 Zarz du Gie dy z dnia 30 maja 2007 
roku (Informacje Bie ce i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu), 
Za cznik Nr 2 do uchwa y Nr 346/2007 Zarz du Gie dy z dnia 30 maja 2007 
roku (Op aty w Alternatywnym Systemie Obrotu), 
Za cznik do uchwa y Nr 581/2007 Gie dy z dnia 7 sierpnia 2007 roku (Zasady 
przekazywania informacji bie cych i okresowych ma rynku NewConnect), 
Za cznik do Uchwa y Nr 334/2007 Zarz du Gie dy z dnia 25 maja 2007 roku 
(Autoryzowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu) 
Za cznik do Uchwa y Nr 575/2007 Zarz du Gie dy z dnia 6 sierpnia 2007 roku 
Za cznik Nr 1 do Uchwa y Nr 795/2008 Zarz du Gie dy z dnia 31 pa dziernika
2008 r. w  sprawie przyj cia zasad dobrych praktyk obowi zuj cych na rynku 
NewConnect (Dobre Praktyki Spó ek notowanych na NewConnect) 
Za cznik Nr 2 do Uchwa y Nr 795/2008 Zarz du Gie dy z dnia 31 pa dziernika
2008 r. w  sprawie przyj cia zasad dobrych praktyk obowi zuj cych na rynku 
NewConnect (Dobre Praktyki Autoryzowanych Doradców NewConnect) 

Regulamin ASO 
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu (Rynek NewConnect), w brzmieniu 
ustalonym uchwa  Nr 147/2007 Zarz du Gie dy Papierów Warto ciowych w 
Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z pó n. zm.). 

Regulamin Gie dy,
Regulamin GPW 

Regulamin GPW uchwalony Uchwa  Rady Gie dy Papierów Warto ciowych w 
Warszawie Nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r. (z pó n. zm.). 

KRS
Krajowy Rejestr S dowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o 
Krajowym Rejestrze S dowym (Dz.U. 2007 Nr 168, poz. 1186, z pó n. zm.). 
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Rynek NewConnect / 
NewConnect

alternatywny system obrotu w znaczeniu jakie nadaje temu terminowi art. 3 ust. 
2 Ustawy  o Obrocie (Dz.U.2005, nr 183, poz.1538) organizowany przez GPW. 

UOKiK Urz d Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o Ofercie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spó kach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 185 poz. 1439 - tj.) 

Ustawa o Obrocie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 
2005 r. Nr 183, poz. 1538, z pó n. zm.) 

Ustawa o Ochronie 
Konkurencji
i Konsumentów 

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